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Tema: Peticija Nr. 0588/2010 dėl nevienodos tvarkos pagal Direktyvos 2000/31/EB 
dėl elektroninės komercijos 5 straipsnio e įtrauką, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Reinhard Rink

1. Peticijos santrauka

Pagal Direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač 
elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) 
5 straipsnio e įtrauką paslaugų teikėjų, kurių veiklai taikoma leidimų schema, atitinkamos 
priežiūros institucijos rekvizitai turi būti aiškiai nurodyti pateikiamoje informacijoje apie 
tapatybę. Kiti privatūs ar viešieji paslaugų teikėjai, kurių veikla kontroliuojama reguliavimo 
institucijos, bet kuriai netaikoma leidimų schema, neturi pateikti šių duomenų informacijoje 
apie savo tapatybę. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra neteisinga, ir prašo tai ištaisyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Pagal Elektroninės komercijos direktyvos 5 straipsnį1 valstybės narės įpareigojamos 
užtikrinti, kad paslaugų teikėjas viešai prieinama padarytų bent jau šią informaciją: paslaugos 
teikėjo pavadinimą, geografinį ir elektroninio pašto adresą, profesinį vardą, registracijos 
profesinėje institucijoje duomenis arba nuorodą į taikomas profesines taisykles. Remiantis 5 
straipsnio 1 dalies e įtrauka, paslaugos teikėjas turi pateikti atitinkamos priežiūros institucijos 
                                               
1 Direktyva 2000/31/EB, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.
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rekvizitus, jei veiklai taikoma leidimų schema.

Komisija primena, kad Elektroninės komercijos direktyvos 5 straipsnyje nepateikiamas 
išsamus įsipareigojimų teikti bendrąją informaciją sąrašas. Jame išdėstyti tie reikalavimai dėl 
informacijos teikimo, kurie laikomi svarbiausiais informacinės visuomenės paslaugų plėtrai. 
Tačiau vadovaujantis ES teise valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje įsisteigę 
paslaugų teikėjai padarytų prieinama ir kitokią informaciją. Tai gali būti informacija apie 
priežiūros institucijas, teikiama paslaugų teikėjų, kuriems netaikoma leidimų schema. 

Neseniai Komisija surengė viešas konsultacijas elektroninės prekybos vystymo trukdžiams 
nustatyti ir Elektroninės komercijos direktyvos poveikiui įvertinti. Be kita ko, konsultacijos 
vyko ir dėl direktyvos reikalavimų dėl informacijos teikimo. Komisija gavo daugiau nei 430 
atsakymų ir dabar kruopščiai nagrinėja respondentų nuomones. 

Išvados

Remdamasi viešų konsultacijų rezultatais ir diskusijose su suinteresuotaisiais subjektais gauta 
informacija, 2011 m. Komisija pateiks komunikatą dėl elektroninės prekybos, kuriame ji 
išnagrinės reikalavimų dėl bendrosios informacijos klausimą.“


