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Pakeitimas 1
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi elektroninė prekyba yra itin 
naudinga kaimo, atokiose ir periferinėse 
vietovėse gyvenantiems piliečiams, kurie 
be jos negalėtų taip patogiai ir už tokią 
kainą įsigyti prekių turėdami platų jų 
pasirinkimą,

Or. en

Pakeitimas 2
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi per šią ekonomikos krizę 
elektroninės prekybos apimtys toliau 
augo, šioje srityje buvo kuriamos darbo 
vietos ir ji buvo papildoma priemonė 
įmonėms išlaikyti savo ekonominį 
aktyvumą, o vartotojams naudotis tokiais 
privalumais kaip didesnis pasirinkimas ir 
geresnės kainos,

Or. en

Pakeitimas 3
Lara Comi

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tarptautinė e. prekyba atneša 
didelės naudos ES įmonėms, ypač MVĮ, 
kurios internetu vartotojams gali suteikti
inovacines, aukštos kokybės ir patrauklias 
paslaugas visoje Europos vidaus rinkoje, 
taip pat įtvirtinti jų poziciją ir išlikti 
konkurencingomis pasaulio ekonomikoje, 

C. kadangi tarptautinė e. prekyba atneša 
didelės naudos ES įmonėms, ypač MVĮ, 
kurios internetu vartotojams gali teikti
inovacines, aukštos kokybės ir patrauklias 
paslaugas ir produktus visoje Europos 
vidaus rinkoje, įtvirtinti savo poziciją ir 
išlikti konkurencingomis pasaulio 
ekonomikoje,

Or. en

Pakeitimas 4
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi plėtojant skaitmeninę aplinką 
ir suformavus IRT vidaus rinką galima iš 
tikrųjų sukurti daugiau darbo vietų ir 
sudaryti palankias sąlygas steigti 
internetines įmones, ypač šiuo metu darbo 
neturintiems žmonėms,

Or. en

Pakeitimas 5
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi e. prekyba šiuo metu sudaro 
didelę pagrindinės ekonomikos dalį ir 
įmonės bei vartotojai vis dažniau kuo 
naudingiausiai naudojasi ir internetinės, 
ir neinternetinės prekybos privalumais,
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Or. en

Pakeitimas 6
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi, kad visiškai imtų veikti
Europos e. prekybos vidaus rinka, dar 
reikia pašalinti žymias struktūrines ir 
kontrolės kliūtis, t.y. nacionalinių vartotojų 
apsaugos taisyklių ir PVM taisyklių 
(perdirbimo mokesčių ir rinkliavų)
skirtumus, 

D. kadangi visiškam Europos e. prekybos 
vidaus rinkos veikimui trukdo didelės
struktūrinės ir reguliavimo kliūtys, pvz.,
nacionalinių vartotojų apsaugos taisyklių ir 
PVM, perdirbimo mokesčių ir rinkliavų 
taisyklių skirtumai ir piktnaudžiavimas 
išskirtinio ir pasirinktinio platinimo 
susitarimams taikomomis taisyklėmis,

Or. en

Pakeitimas 7
Lara Comi

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi tarptautinė tarp įmonių 
vykdoma e. prekyba gali padidinti 
Europos įmonių konkurencingumą 
sudarydama joms sąlygas nesunkiai 
apsirūpinti komponentais, paslaugomis ir 
techninėmis žiniomis iš visos vidaus 
rinkos (taip pat skatindama kurti naujas 
masto ekonomijas); be to, tarptautinė tarp 
įmonių vykdoma e. prekyba yra puiki 
galimybė įmonėms, ypač MVĮ, 
internacionalizuoti savo vartotojų ratą 
neinvestuojant į fizinį buvimą kitoje 
valstybėje narėje,

Or. en
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Pakeitimas 8
Lena Ek

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi internetas yra sparčiausiai 
augantis mažmeninės prekybos kanalas ir 
e. prekyba taip pat nuolat auga nacionaliniu 
lygmeniu, todėl atotrūkis ES tarp vietinės 
ir tarptautinės e. prekybos didėja ir
Europos vartotojai, ypač tie, kurie gyvena 
mažesnėse ES valstybėse narėse, susiduria 
su geografiniais, techniniais ir 
organizaciniais jų pasirinkimo 
apribojimais,

E. kadangi internetas yra sparčiausiai 
augantis mažmeninės prekybos kanalas ir 
e. prekyba taip pat nuolat auga nacionaliniu 
lygmeniu, 

Or. sv

Pakeitimas 9
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi internetas yra sparčiausiai 
augantis mažmeninės prekybos kanalas ir 
e. prekyba taip pat nuolat auga nacionaliniu 
lygmeniu, todėl atotrūkis ES tarp vietinės ir 
tarptautinės e. prekybos didėja ir Europos 
vartotojai, ypač tie, kurie gyvena 
mažesnėse ES valstybėse narėse, susiduria 
su geografiniais, techniniais ir 
organizaciniais jų pasirinkimo 
apribojimais,

E. kadangi internetas yra sparčiausiai 
augantis mažmeninės prekybos kanalas ir 
e. prekyba taip pat nuolat auga nacionaliniu 
lygmeniu, todėl atotrūkis ES tarp vietinės ir 
tarptautinės e. prekybos didėja ir Europos 
vartotojai kai kuriose ES valstybėse narėse 
susiduria su geografiniais, techniniais ir 
organizaciniais jų pasirinkimo 
apribojimais,

Or. en
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Pakeitimas 10
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti 
šalinant administracines ir kontrolės 
tarptautinės e. prekybos kliūtis, įdiegiant 
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti teigiamą, vieningą 
skaitmeninę aplinką, sutiektų teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastintų procedūras, sumažintų 
atitikties sąnaudas, nesąžiningą 
konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui: Paslaugų direktyvos 
(Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalies ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali 
turėti didelės svarbos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti 
šalinant administracines ir kontrolės
tarptautinės e. prekybos kliūtis, įdiegiant
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti teigiamą, vieningą
skaitmeninę aplinką, sutiektų teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastintų procedūras, sumažintų 

1. mano, kad pirmenybę būtina teikti
tarptautinės e. prekybos administracinių ir 
reguliavimo kliūčių šalinimui imant taikyti
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti tinkamą vienodą
skaitmeninę aplinką, užtikrinti teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastinti procedūras, sumažinti 
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atitikties sąnaudas, nesąžiningą 
konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui: Paslaugų direktyvos 
(Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalies ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali 
turėti didelės svarbos;

reikalavimų laikymosi sąnaudas ir
nesąžiningą konkurenciją ir atverti ES e. 
prekybos rinkos galimybes; todėl vienodas 
teisinių priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui, Vartotojų teisių direktyvos,
Elektroninės komercijos direktyvos 
(2000/31/EB), Paslaugų direktyvos 
(2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalies ir 
Nesąžiningos komercinės praktikos 
direktyvos (2005/29/EB), gali turėti didelės 
svarbos;

Or. en

Pakeitimas 12
Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti 
šalinant administracines ir kontrolės
tarptautinės e. prekybos kliūtis, įdiegiant
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti teigiamą, vieningą
skaitmeninę aplinką, sutiektų teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastintų procedūras, sumažintų 
atitikties sąnaudas, nesąžiningą 
konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui: Paslaugų direktyvos 
(Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalies ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali 
turėti didelės svarbos;

1. mano, kad pirmenybę būtina teikti
tarptautinės e. prekybos administracinių ir 
reguliavimo kliūčių šalinimui imant taikyti
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti tinkamą vienodą
skaitmeninę aplinką, užtikrinti teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastinti procedūras, sumažinti 
reikalavimų laikymosi sąnaudas ir
nesąžiningą konkurenciją ir atverti ES e. 
prekybos rinkos galimybes; todėl vienodas 
teisinių priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui, Vartotojų teisių direktyvos,
Paslaugų direktyvos (Direktyva Nr. 
2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalies ir 
Nesąžiningos komercinės praktikos 
direktyvos (2005/29/EB), gali turėti didelės 
svarbos; ragina ES institucijas iki 2013 m. 
pašalinti pagrindines tarpvalstybinių 
sandorių internetu reguliavimo ir 
administravimo kliūtis; ragina Komisiją ir 
toliau tęsti jos atliekamą su skaitmenine 
bendrąja rinka susijusio Bendrijos acquis 
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vertinimą ir pasiūlyti su pagrindinėmis 
kliūtimis susijusius tikslingus teisinius 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 13
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti 
šalinant administracines ir kontrolės
tarptautinės e. prekybos kliūtis, įdiegiant
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti teigiamą, vieningą
skaitmeninę aplinką, sutiektų teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastintų procedūras, sumažintų 
atitikties sąnaudas, nesąžiningą 
konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui: Paslaugų direktyvos 
(Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalies ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali 
turėti didelės svarbos;

1. mano, kad pirmenybę būtina teikti
tarptautinės e. prekybos administracinių ir 
reguliavimo kliūčių šalinimui imant taikyti
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti tinkamą vienodą
skaitmeninę aplinką, užtikrinti teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastinti procedūras, sumažinti 
reikalavimų laikymosi sąnaudas ir
nesąžiningą konkurenciją ir atverti ES e. 
prekybos rinkos galimybes; todėl vienodas 
teisinių priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui, Vartotojų teisių direktyvos,
Paslaugų direktyvos (Direktyva Nr. 
2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalies ir 
Nesąžiningos komercinės praktikos 
direktyvos (2005/29/EB), gali turėti didelės 
svarbos siekiant nutraukti kai kurių 
prekiautojų diskriminacinius veiksmus, 
kai klientai neaptarnaujami ar jie 
aptarnaujami kitaip dėl jų tautybės ar 
gyvenamosios vietos;

Or. en
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Pakeitimas 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti 
šalinant administracines ir kontrolės
tarptautinės e. prekybos kliūtis, įdiegiant
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti teigiamą, vieningą
skaitmeninę aplinką, sutiektų teisinį 
aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, 
supaprastintų procedūras, sumažintų 
atitikties sąnaudas, nesąžiningą 
konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui: Paslaugų direktyvos 
(Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 
2 dalies ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali 
turėti didelės svarbos;

1. mano, kad pirmenybę būtina teikti
tarptautinės e. prekybos administracinių ir 
reguliavimo kliūčių šalinimui imant taikyti
27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, 
skirtų vartotojams ir verslui, rinkinį, kuris 
padėtų sukurti tinkamą skaitmeninę 
aplinką, užtikrinti teisinį aiškumą tiek 
įmonėms, tiek ir vartotojams, supaprastinti 
procedūras, sumažinti reikalavimų 
laikymosi sąnaudas ir nesąžiningą 
konkurenciją ir atverti ES e. prekybos 
rinkos galimybes; todėl vienodas teisinių 
priemonių aiškinimas ir taikymas, 
pavyzdžiui, Vartotojų teisių direktyvos,
Paslaugų direktyvos (Direktyva Nr. 
2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalies ir 
Nesąžiningos komercinės praktikos 
direktyvos (2005/29/EB), gali turėti didelės 
svarbos;

Or. en

Pakeitimas 15
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog laisvas paslaugų 
judėjimas yra itin svarbus tolesnei e. 
prekybos plėtrai skiriant ypatingą dėmesį 
nediskriminacijos gavėjo tautybės ar 
gyvenamosios vietos pagrindu vidaus 
rinkoje principui; pakartoja, kad taikant 
nediskriminacijos vidaus rinkoje principą 
piliečiams nebetaikomas reikalavimas 
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pateikti dokumentų originalus, 
patvirtintas kopijas, pilietybę patvirtinantį 
dokumentą arba oficialius dokumentų 
vertimus, kad jie galėtų pasinaudoti 
paslauga arba geresnėmis sąlygomis ar 
kainomis;

Or. en

Pakeitimas 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją panaikinti prievolę 
prieš prekiaujant internetu turėti ne 
interneto parduotuvę, nes šis reikalavimas 
iš esmės trukdo prekiauti internetu;

Or. en

Pakeitimas 17
Lena Ek

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kaip svarbu padidinti dabartinį 
mažą vartotojų pasitikėjimo ir lūkesčių lygį 
tarptautiniais sandoriais, didinant 
galiojančių taisyklių tarptautinį ir 
internetinį vykdymą, suteikiant daugiau 
galių vartotojų apsaugos institucijoms, 
skatinant valstybinių institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir įdiegiant ES masto 
veiksmingas rinkos stebėsenos ir audito, 
skundų nagrinėjimo, ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio kompensavimo sistemas;

Šis pakeitimas lietuviškai versijai įtakos 
neturi.
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Or. sv

Pakeitimas 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kaip svarbu padidinti dabartinį
mažą vartotojų pasitikėjimo ir lūkesčių lygį
tarptautiniais sandoriais, didinant 
galiojančių taisyklių tarptautinį ir 
internetinį vykdymą, suteikiant daugiau 
galių vartotojų apsaugos institucijoms, 
skatinant valstybinių institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir įdiegiant ES masto 
veiksmingas rinkos stebėsenos ir audito, 
skundų nagrinėjimo, ginčų sprendimo ir 
kolektyvinio kompensavimo sistemas;

3. pažymi, kad svarbu padidinti šiuo metu
mažą vartotojų pasitikėjimą tarptautiniais 
sandoriais, užtikrinant veiksmingesnį
galiojančių taisyklių tarptautinį ir 
internetinį vykdymą, suteikiant daugiau 
galių vartotojų apsaugos institucijoms, 
skatinant valstybinių institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir diegiant ES masto 
veiksmingas rinkos stebėsenos ir audito, 
skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 19
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją atlikti nacionalinių 
institucijų, kurios galėtų tvarkyti 
atitinkamų valstybių narių įmonių ar 
verslininkų tarptautinės internetinės e. 
prekybos registracijos prašymus, ir 
Europos institucijos, kuri galėtų 
koordinuoti nacionalinių institucijų veiklą 
siekiant greitai suformuoti vidaus rinką, 
įsteigimo ar paskyrimo poveikio 
įvertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją nustatyti aiškius 
standartus, būtinus ES lygmens 
tarptautinei e. prekybai, pvz., prievolę 
prekeiviui teikti savo klientams ir 
viešosioms institucijoms lengvą, 
tiesioginę, nuolatinę ir nemokamą prieigą 
prie informacijos, susijusios su prekeivio 
ar paslaugų teikėjo pavadinimu ir 
registracijos numeriu, siūlomų prekių ir 
paslaugų kainomis ir papildomomis 
pristatymo išlaidomis, kurios gali būti 
įtrauktos į sąskaitą. Atitinkantiems šiuos 
standartus registruojanti institucija išduos 
tarptautinės e. prekybos visoje ES 
pažymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
ateityje suderinti internetinei prekybai 
taikomus PVM, kad būtų panaikintos kai 
kuriuos kliūtys, su kuriomis šiuo metu 
susiduria prekeiviai ir klientai 
tarptautinės e. prekybos srityje;

Or. en
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Pakeitimas 22
Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad labiau padidinti vartotojų 
pasitikėjimą galima užtikrinant visuomenės 
pasitikėjimą interneto aplinka, sprendžiant 
asmens duomenų apsaugos problemas, 
kontroliuojant duomenų rinkimą, elgesiu 
pagrįstą atranką, profiliavimą ir reklamą 
bei švietimo ir informacinėmis 
kampanijomis didinant vartotojų 
informuotumą;

4. mano, kad labiau padidinti vartotojų 
pasitikėjimą galima užtikrinant visuomenės 
pasitikėjimą interneto aplinka, sprendžiant 
asmens duomenų apsaugos problemas, 
kontroliuojant duomenų rinkimą, elgesiu 
pagrįstą atranką, profiliavimą ir reklamą 
bei švietimo ir informacinėmis 
kampanijomis didinant vartotojų 
informuotumą; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl duomenų apsaugos 
direktyvos pritaikymo prie dabartinės 
skaitmeninės aplinkos;

Or. en

Pakeitimas 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pakartoja, kad pagrindinės žmogaus 
teisės į privatumą ir duomenų apsaugą 
užtikrinimas yra svarbiausias e. prekybai 
sąlygas sudarantis veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 24
Lara Comi

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kaip svarbu supaprastinti ir 
padaryti skaidresnėmis tarptautinės 
interneto prekybos tiekimo grandinę ir 
bendrąsias sąlygas, sukuriant taisyklės dėl 
klaidinančios ar neišsamios informacijos 
apie vartotojų teises, bendrąsias išlaidas ir 
prekybininkų sutartis ir skatinant geriausią 
ir pažangiausią patirtį, rekomendacijas ir 
elektroninių parduotuvių gaires; 

5. pabrėžia, kad būtina supaprastinti ir 
padaryti skaidresnėmis tarptautinės 
interneto prekybos tiekimo grandinę ir 
bendrąsias sąlygas, sukuriant taisykles dėl 
klaidinančios ar neišsamios informacijos 
apie vartotojų teises, bendrąsias išlaidas ir 
prekybininkų sutartis ir skatinant taikyti
geriausią ir pažangiausią patirtį, 
rekomendacijas ir elektroninių parduotuvių 
gaires; pripažįsta, jog Europos Sąjungos 
pastangos šioje srityje siekiant išaiškinti 
oro susisiekimo sąlygas ir kainas yra 
teigiamas sektinas pavyzdys;

Or. en

Pakeitimas 25
Ivari Padar

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad prekybai, ekspertams ir 
vartotojų asociacijoms sukūrus 
savireguliavimo elgesio kodeksus bei 
Europos vartotojų teisių chartiją galėtų 
padidėti varotojų pasitikėjimas e. prekyba, 
išaiškinant visų informacinės visuomenės 
dalyvių teises ir pareigas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad prekybai, ekspertams ir 
vartotojų asociacijoms sukūrus
savireguliavimo elgesio kodeksus bei 
Europos vartotojų teisių chartiją galėtų 
padidėti vartotojų pasitikėjimas e. prekyba, 
išaiškinant visų informacinės visuomenės 
dalyvių teises ir pareigas;

6. mano, kad prekybos, profesinių ir 
vartotojų asociacijų sukurti
savireguliavimo elgesio kodeksai ir 
Parlamento pranešimo dėl naujos 
Europos skaitmeninės darbotvarkės 
„2015.eu“ nuostatos, kuriose raginama 
sukurti Europos piliečių ir vartotojų teisių 
skaitmeninėje aplinkoje chartiją, ir 
„penktosios laisvės“ plėtojimas siekiant 
užtikrinti laisvą turinio ir žinių judėjimą,
padidintų vartotojų pasitikėjimą
e. prekyba, išaiškinant visų informacinės 
visuomenės dalyvių teises ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 27
Lena Ek

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kaip svarbu skatinti ES masto
logotipus, patikimumo ženklus ir kokybės 
ženklus, kurie vartotojams padėtų 
atpažinti patikimą interneto prekybininką 
ir paremtų ES kompanijas, kurios 
stengiasi išplėsti savo rinką;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 28
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kaip svarbu skatinti ES masto 
logotipus, patikimumo ženklus ir kokybės 
ženklus, kurie vartotojams padėtų atpažinti 
patikimą interneto prekybininką ir paremtų 
ES kompanijas, kurios stengiasi išplėsti 
savo rinką;

7. pabrėžia, kad svarbu skatinti ES masto 
logotipus, patikimumo ženklus ir kokybės 
ženklus, kurie vartotojams padėtų atpažinti 
patikimą interneto prekybininką, atlyginti 
už geriausią praktiką ir skatinti 
inovacijas, kurios paremtų ES kompanijas, 
kurios stengiasi išplėsti savo rinką;

Or. en

Pakeitimas 29
Ivari Padar

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kaip svarbu skatinti ES masto 
logotipus, patikimumo ženklus ir kokybės 
ženklus, kurie vartotojams padėtų atpažinti 
patikimą interneto prekybininką ir paremtų 
ES kompanijas, kurios stengiasi išplėsti 
savo rinką;

7. pabrėžia, kad svarbu skatinti naudoti ES 
masto logotipus, patikimumo ženklus ir 
kokybės ženklus, kurie vartotojams padėtų 
atpažinti patikimą interneto prekybininką ir 
paremtų ES kompanijas, kurios stengiasi 
išplėsti savo rinką, kartu užtikrinant 
tinkamą patikimumo ženklų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 30
Lena Ek

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį, kaip svarbu didinti 
pasitikėjimą tarptautinėmis interneto
mokėjimo sistemomis (t. y. kredito ir 
debeto kortelės ir e. piniginės), skatinant 
įvairius mokėjimo metodus, didinant

8. atkreipia dėmesį, kad svarbu didinti 
pasitikėjimą tarptautinėmis mokėjimo 
internetu sistemomis (pvz., kredito ir 
debeto kortelėmis ir elektroninėmis 
piniginėmis), skatinant įvairius mokėjimo 
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sąveikumą ir bendruosius standartus, 
sprendžiant technines kliūtis, remiant 
pačias saugiausias elektroninių sandorių 
technologijas, suvienodinant privatumo ir 
saugumo klausymų teisinę bazę, kovojant 
su nesąžininga veikla bei informuojant ir 
šviečiant visuomenę;

metodus, gerinant sąveikumą ir 
bendruosius standartus, sprendžiant 
technines kliūtis, remiant pačias 
saugiausias elektroninių sandorių 
technologijas, suvienodinant ir stiprinant
teisinę bazę privatumo ir saugumo srityje, 
kovojant su nesąžininga veikla bei 
informuojant ir šviečiant visuomenę;

Or. sv

Pakeitimas 31
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją ir Europos centrinį 
banką priimti sprendimą sukurti Europos 
masto finansinę priemonę kredito ir 
debeto kortelėms, kad būtų galima atlikti 
mokėjimus elektronine kreditine kortele ir 
daugiau nepriklausyti nuo VISA arba 
MasterCard sistemų;

Or. en

Pakeitimas 32
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia elektroninio parašo ir 
privačiojo kodavimo rakto infrastruktūros 
(angl. PKI) reikšmę visos Europos 
e. valdžios paslaugoms ir ragina Komisiją 
kurti Europos tinkamumo patvirtinimo 
institucijų portalą, kad būtų užtikrintas 
tarptautinis elektroninių parašų 
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sąveikumas;

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją parengti priemones 
e. sąskaitos faktūros iniciatyvai paremti 
siekiant iki 2020 m. užtikrinti elektroninių 
sąskaitų faktūrų naudojimą visoje 
Europoje;

Or. en

Pakeitimas 34
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. atsižvelgdamas į tai, kaip svarbu 
išnaudoti visas bendrosios rinkos 
galimybes, ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad iki 2015 m. ne 
mažiau kaip 50 proc. visų viešųjų pirkimų 
būtų vykdoma elektroninėmis 
priemonėmis, kaip nustatyta veiksmų 
plane, dėl kurio susitarta 2005 m. 
Mančesteryje vykusioje Ministrų 
konferencijoje dėl e. valdžios;

Or. en
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Pakeitimas 35
Lara Comi

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pripažįsta, jog esama tam tikrų 
teisinių sunkumų, susijusių su mobiliosios 
prekybos vidaus rinkos, kurioje būtų 
užtikrintos vartotojų teisės, asmeninis 
privatumas ir nepilnamečių vartotojų 
apsauga, vystymusi; ragina Komisiją 
išsamiai išnagrinėti šį klausimą;

Or. en

Pakeitimas 36
Lena Ek

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę 
interneto tinklo paiešką ir reklamą ES, 
šiuo būdu gerinant informaciją, skirtą 
vartotojams ir prekybininkams ir 
suteikiant jiems galimybes atlikti 
tarptautinius palyginimus ir nustatyti 
tarptautinius pasiūlymus; todėl ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su pramone ir 
skatinti EU domenus;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 37
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę 
interneto tinklo paiešką ir reklamą ES, šiuo 
būdu gerinant informaciją, skirtą 
vartotojams ir prekybininkams ir suteikiant 
jiems galimybes atlikti tarptautinius 
palyginimus ir nustatyti tarptautinius 
pasiūlymus; todėl ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su pramone ir skatinti EU
domenus;

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę 
interneto tinklo paiešką ir reklamą ES su 
sąlyga, kad elektroninė komunikacija 
vyktų gavus aiškų vartotojo sutikimą, šiuo 
būdu gerinant informaciją, skirtą 
vartotojams ir prekybininkams ir suteikiant 
jiems galimybes atlikti tarptautinius 
palyginimus ir nustatyti tarptautinius 
pasiūlymus; todėl ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su pramone ir skatinti 
naudoti domenus „eu“;

Or. en

Pakeitimas 38
Ivari Padar

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę 
interneto tinklo paiešką ir reklamą ES, 
šiuo būdu gerinant informaciją, skirtą 
vartotojams ir prekybininkams ir suteikiant 
jiems galimybes atlikti tarptautinius 
palyginimus ir nustatyti tarptautinius 
pasiūlymus; todėl ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su pramone ir skatinti EU
domenus;

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę 
interneto tinklo paiešką ES, šiuo būdu 
gerinant informaciją, skirtą vartotojams ir 
prekybininkams ir suteikiant jiems 
galimybes atlikti tarptautinius palyginimus 
ir nustatyti tarptautinius pasiūlymus; todėl 
ragina glaudžiai bendradarbiauti su 
pramone ir skatinti naudoti domenus „eu“;

Or. en

Pakeitimas 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Nuomonės projektas
13 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kaip svarbu tolesniam 
tarptautinės e. prekybos vystymuisi sukurti 
nuoseklią ES masto intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo 
sistemą, skirtą tiek fizinėms, tiek ir 
virtualioms prekėms; sustiprinti kovą su 
nelegaliomis ir suklastotomis prekėmis ir 
paslaugomis; ir didinti Europos vartotojų 
informuotumą šiais klausimais;

13. pabrėžia, kad svarbu tolesniam 
tarptautinės e. prekybos vystymuisi sukurti 
nuoseklią ES masto intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo 
sistemą; sustiprinti kovą su nelegaliomis ir 
suklastotomis prekėmis; ir didinti Europos 
vartotojų informuotumą šiais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kaip svarbu tolesniam 
tarptautinės e. prekybos vystymuisi sukurti 
nuoseklią ES masto intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo 
sistemą, skirtą tiek fizinėms, tiek ir 
virtualioms prekėms; sustiprinti kovą su 
nelegaliomis ir suklastotomis prekėmis ir 
paslaugomis; ir didinti Europos vartotojų 
informuotumą šiais klausimais;

13. pabrėžia, kad svarbu tolesniam 
tarptautinės e. prekybos vystymuisi 
laikantis Bendrijos teisyno nuostatų
sukurti nuoseklią ES masto intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo 
sistemą, skirtą tiek fizinėms, tiek ir 
virtualioms prekėms; sustiprinti kovą su 
nelegaliomis ir suklastotomis prekėmis ir 
paslaugomis; ir didinti Europos vartotojų 
informuotumą šiais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 41
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. ragina Komisiją parengti veiksmų 
planą, skatinantį steigti internetines 
įmones, ypač pastaruoju metu darbo 
netekusius žmones, sukuriant finansines 
priemones ir infrastruktūrą, kurie 
palengvintų jų sunkią padėtį, pvz., 
subsidijuojant kompiuterinės ir 
programinės įrangos įsigijimą, 
nemokamai konsultuojant elektroninio 
verslo ir lengvos prieigos prie interneto 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pabrėžia, jog reikėtų imtis priemonių 
siekiant išvengti rizikos, susijusios su 
nelegalių produktų pasiūla internete, ypač 
suklastotų medikamentų ir sveikatos 
priežiūros produktų, ugdant „sveikatos 
raštingumą“ ir skelbiant klaidinančią 
informaciją konkrečiose interneto 
domenų „eu“ svetainėse;

Or. en

Pakeitimas 43
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pabrėžia, kad būtina priimti teisės 
aktus, galiojančius visiems pardavimo 
elektroninėmis priemonėmis sandoriams, 
nes tai labai svarbu siekiant apsaugoti 
e. prekybos paslaugų vartotojų teises;

Or. ro

Pakeitimas 44
Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. mano, kad žiniasklaidos priemonių ir 
kompiuterių naudojimo raštingumas ir 
informuotumas yra labai svarbūs vystant 
Europos skaitmeninę aplinką ir todėl ragina 
pradėti švietimo ir informacines 
kampanijas dėl vartotojų apsaugos, 
skaitmeninio privatumo ir saugumo bei 
skaitmeninių vartotojo teisių;

15. mano, kad žiniasklaidos priemonių ir 
kompiuterių naudojimo raštingumas ir 
informuotumas yra labai svarbūs vystant 
Europos skaitmeninę aplinką ir todėl ragina 
ES ir valstybių narių lygmeniu pradėti 
vykdyti skaitmeninio raštingumo ir 
įtraukties veiksmų planą, kuris apimtų:
specialias skaitmeninio raštingumo 
mokymo galimybes bedarbiams ir 
grupėms, kurioms gresia atskirtis;
skatinamąsias priemones, skirtas 
privataus sektoriaus iniciatyvoms rengti 
visų darbuotojų skaitmeninių gebėjimų 
ugdymo kursus; Europos masto iniciatyvą 
„Naršyk protingai“ (angl. Be smart 
online!), kuria siekiama, kad visi 
besimokantys, tarp jų ir tie, kurie 
dalyvauja visą gyvenimą trunkančiame 
mokyme ir profesiniame rengime, išmoktų 
saugiai naudotis IRT ir internetinėmis 
paslaugomis; ir bendrą ES lygmens IRT 
sertifikavimo sistemą;

Or. en



AM\817165LT.doc 25/28 PE441.222v01-00

LT

Pakeitimas 45
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. ragina veiksmingai stebėti teisinę, 
techninę ir ekonominę e. prekybos raidą ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę kruopščiai 
įvertinti visų sprendimų, turinčių įtaką 
vieningai skaitmeninei rinkai ir žinių 
visuomenei, poveikį;

16. ragina veiksmingai stebėti teisinę, 
techninę ir ekonominę e. prekybos raidą ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę kruopščiai 
įvertinti visų sprendimų, turinčių įtaką 
vieningai skaitmeninei rinkai ir žinių 
visuomenei, poveikį; tuo tikslu 
„e. prekybos rezultatų suvestinė“ būtų 
svarbi priemonė vertinant Europos 
skaitmeninės rinkos internete aplinką;

Or. en

Pakeitimas 46
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. ragina veiksmingai stebėti teisinę, 
techninę ir ekonominę e. prekybos raidą ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę kruopščiai
įvertinti visų sprendimų, turinčių įtaką 
vieningai skaitmeninei rinkai ir žinių 
visuomenei, poveikį;

16. ragina veiksmingai stebėti teisinę, 
techninę ir ekonominę e. prekybos raidą ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę įvertinti visų 
sprendimų, turinčių įtaką vieningai 
skaitmeninei rinkai ir žinių visuomenei, 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 47
Lara Comi

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. dar sykį pabrėžia tarptautinės 
e. prekybos tarp verslo atstovų („verslas –
verslui“) svarbą, nes ji yra priemonė, 
skatinanti Europos įmonių, ypač MVĮ, 
augimą, didinanti jų konkurencingumą ir 
leidžianti sukurti daugiau naujoviškų 
produktų ir paslaugų; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti tam tikrą ir 
pagrįstą, teisinę ir norminę bazę, 
suteikiančią įmonėms garantijas, kurių 
joms reikia vykdant konfidencialius 
tarptautinius „verslas – verslui“ 
e. prekybos sandorius;

Or. en

Pakeitimas 48
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. ragina Komisiją užkirsti kelią 
geografinei ES vartotojų diskriminacijai, 
susijusiai su jų internetiniu ir 
neinternetiniu adresu, visa apimtimi 
taikant Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 
2 dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 49
Ivari Padar

Nuomonės projektas
17 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

17. mano, kad tolesnis greitosios ir 
nebrangios plačiajuosčio ryšio prieigos 
vystymas yra būtinas plečiant e. prekybą, 
nes ribota interneto prieiga yra viena iš 
didžiausių kliūčių, užkertančių Europos 
piliečiams galimybę naudotis e. prekyba.

17. ragina Komisiją peržiūrint 
universaliųjų paslaugų direktyvos taikymo 
sritį atsižvelgti į greitosios ir prieinamos
plačiajuosčio ryšio prieigos plėtrą, kuri yra 
būtinas plečiant e. prekybą, nes ribota 
interneto prieiga yra viena iš didžiausių 
kliūčių, užkertančių Europos piliečiams 
galimybę naudotis e. prekyba.

Or. en

Pakeitimas 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. mano, kad tolesnis greitosios ir 
nebrangios plačiajuosčio ryšio prieigos 
vystymas yra būtinas plečiant e. prekybą, 
nes ribota interneto prieiga yra viena iš 
didžiausių kliūčių, užkertančių Europos 
piliečiams galimybę naudotis e. prekyba.

17. mano, kad tolesnis ir aktyvesnis
greitosios ir nebrangios plačiajuosčio ryšio 
prieigos vystymas yra būtinas plečiant 
e. prekybą, nes ribota interneto prieiga yra 
viena iš didžiausių kliūčių, užkertančių 
Europos piliečiams galimybę naudotis 
e. prekyba.

Or. en

Pakeitimas 51
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. mano, kad tolesnis greitosios ir 
nebrangios plačiajuosčio ryšio prieigos 
vystymas yra būtinas plečiant e. prekybą, 
nes ribota interneto prieiga yra viena iš 

17. mano, kad tolesnis greitosios ir 
prieinamos plačiajuosčio ryšio prieigos 
vystymas yra būtinas plečiant e. prekybą, 
nes ribota interneto prieiga yra viena iš 
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didžiausių kliūčių, užkertančių Europos 
piliečiams galimybę naudotis e. prekyba.

didžiausių kliūčių, užkertančių Europos 
piliečiams galimybę naudotis e. prekyba.

Or. en


