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Temats: Lūgumraksts Nr. 0588/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Reinhard Rink, par nevienlīdzīgu attieksmi, ko pieļauj Direktīvas 2000/31/EK 
par elektronisko tirdzniecību 5. panta e) apakšpunktā minētais noteikums

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību) 5. panta e) apakšpunktā ir noteikts, ka pakalpojumu sniedzējiem, uz kuru 
darbību attiecas atļauju sistēma, informācijā par pakalpojumu sniedzēju skaidri jānorāda dati 
par attiecīgo pārraudzības iestādi. Citiem privātiem vai publiskiem pakalpojumu sniedzējiem, 
kuru darbību uzrauga pārraudzības iestāde, bet uz kuru darbību neattiecas atļauju sistēma, tas 
nav jānorāda informācijā par pakalpojumu sniedzēju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas 
ir netaisnīgi, un lūdz novērst šo nevienlīdzīgo attieksmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Direktīvas par elektronisko tirdzniecību1 5. pantā ir noteikts pienākums dalībvalstīm 
nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzējs dara publiski pieejamu noteiktu obligāto informāciju, 
kas ietver pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, ģeogrāfisko adresi un elektroniskā pasta adresi, 
profesionālo nosaukumu, profesionālo organizāciju, kurā pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts, 
                                               
1 Direktīva 2000/31/EK, OV L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.
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vai arī atsauci uz piemērojamiem profesionālajiem noteikumiem. Saskaņā ar 5. panta
1. punkta e) apakšpunkta noteikumiem gadījumā, ja uz darbību attiecas atļauju sistēma, 
pakalpojumu sniedzējam ir jānorāda dati par attiecīgo pārraudzības iestādi.

Komisija atgādina, ka Direktīvas par elektronisko tirdzniecību 5. panta noteikumi neietver 
visaptverošu pienākumu sarakstu attiecībā uz vispārīgās informācijas sniegšanu. Šajā pantā ir 
minēta prasība sniegt informāciju, kura tiek uzskatīta par visbūtiskāko informācijas 
sabiedrības pakalpojumu attīstībai. Tomēr dalībvalstis to teritorijā reģistrētajiem pakalpojumu 
sniedzējiem atbilstoši ES tiesību aktiem var brīvi pieprasīt sniegt arī cita veida informāciju. 
Tā var būt arī informācija par pārraudzības iestādēm, kura jāsniedz tiem pakalpojumu 
sniedzējiem, uz kuru darbību neattiecas atļauju sistēma.

Nesen Komisija organizēja sabiedrisko apspriešanu, lai konstatētu šķēršļus elektroniskās 
tirdzniecības attīstībai un lai izvērtētu Direktīvas par elektronisko tirdzniecību ietekmi. 
Apspriešanā cita starpā tika iekļautas arī Direktīvā minētās informācijas sniegšanas prasības. 
Komisija saņēma vairāk nekā 430 atbildes un patlaban rūpīgi izskata respondentu izteiktos 
viedokļus.

Secinājumi

Balstoties uz sabiedriskās apspriešanas un diskusiju rezultātiem ar ieinteresētajām personām, 
Komisija 2011. gadā nāks klajā ar Paziņojumu par elektronisko tirdzniecību, kurā tiks 
apskatīts jautājums par vispārīgās informācijas sniegšanas prasībām.


