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ĮVADAS 

 

Europos Komisijos paskelbta Vienuoliktoji vartotojų sąlygų suvestinė1 atskleidžia, kad 

vieningos skaitmeninės rinkos mastai Europos Sąjungoje auga, tačiau ji vis dar susiduria su tam 

tikromis problemomis. Pusė Europos Sąjungos gyventojų 2014 m. prekes ar paslaugas įsigijo 

internetu. Tačiau iki šiol vartotojai jaučiasi saugesni įsigydami prekes ar paslaugas internetu iš savo 

šalies pardavėjų (paslaugos teikėjų) (61 proc.) nei pirkdami iš kitų Europos Sąjungos valstybių 

narių (38 proc.). Pirkdami savo šalyje elektronine prekyba pasitiki 45,3 proc. Lietuvos gyventojų, 

tuo tarpu iš kitų Europos Sąjungos šalių perkančių Lietuvos gyventojų, pasitikinčių elektronine 

prekyba, dalis yra mažesnė – 33,1 proc. Vartotojų pasitikėjimas, perkant prekes ar paslaugas iš kitų 

Europos Sąjungos valstybių narių, yra mažesnis, kadangi vartotojai susiduria su daug problemų, 

tokių kaip: prekių nepristatymas, pavėluotas prekių pristatymas, ar prekės neatitikimas interneto 

tinklalapyje pavaizduotai prekei.  

Pažymėtina, kad viena iš priemonių, galinčių padidinti vartotojų pasitikėjimą elektronine 

prekyba, yra interneto pasitikėjimo ženklų kūrimas ir naudojimas. Pastebėtina, kad tokie ženklai 

galėtų padėti apsaugoti vartotojus, perkančius elektroninėje erdvėje, bei padidinti jų pasitikėjimą 

elektronine prekyba. Pasitikėjimo ženklus naudojantys internetinę prekybą vykdantys verslo 

atstovai garantuoja vartotojų duomenų apsaugą ir apsaugą nuo asmens duomenų, elektroninių 

sąskaitų vagysčių, įsilaužimų, virusų ir kitokių intervencijų.  

Siekiant įvertinti pasitikėjimo ženklų naudą vartotojams ir jų plėtojimo bei naudojimo 

galimybes Lietuvoje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. spalio 5 

d. įsakymu Nr. 1-208 buvo sudaryta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo grupė, 

kuri įgyvendino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 strategijos vertinimo kriterijų P-3-

2-1 „Atliktas interneto pasitikėjimo ženklų sistemų modelių tyrimas, pateikti pasiūlymai dėl tokio 

ženklo plėtojimo Lietuvoje“ ir pateikia ataskaitą apie nustatytus rezultatus bei galimus pasiūlymus 

dėl interneto pasitikėjimo ženklų naudojimo Lietuvoje. 

Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, ar naujo pasitikėjimo ženklo sukūrimas padėtų 

efektyviai užtikrinti didesnį vartotojų besinaudojančių elektroninės komercijos paslaugomis interesų 

gynimo lygį, skatintų bendradarbiavimu paremtą elektroninės prekybos kultūrą bei didintų vartotojų 

duomenų apsaugą.  

Siekiant šio tikslo, tyrime bus gilinamasi į esamą elektroninės komercijos situaciją ir 

ilgalaikes tendencijas Lietuvoje, nustatoma, koks yra tiek vartotojų, tiek verslo informuotumo lygis 

apie pasitikėjimo ženklus ir jų teikiamą naudą, aptariama, koks pasitikėjimo ženklų modelis būtų 

                                                           
1 Vienuoliktoji vartotojų sąlygų suvestinė. Prieiga internete  

<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_en.pdf 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_en.pdf
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priimtiniausias Lietuvos elektroninės komercijos rinkoje bei – ar dabar yra tinkamas metas steigti 

naują pasitikėjimo ženklą.  

Norint kiek įmanoma objektyviau atsakyti į šiuos kompleksinius klausimus, tyrimo teorinėje 

dalyje visų pirma yra aptariama elektroninė komercija, jos ir pasitikėjimo ženklų teisinis 

reglamentavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei elektroninės komercijos 

tendencijos Lietuvoje ir Šiaurės Europos šalyse. Toliau gilinamasi į vartotojų pasitikėjimo 

elektroninės komercijos subjektais sampratą, parodoma pasitikėjimo ženklų teikiama nauda ir 

prielaidos, būtinos jų efektyvumui. Kitoje tyrimo dalyje nagrinėjami konkretūs egzituojančių 

pasitikėjimo ženklų bei panašių pasitikėjimą skatinančių priemonių pavyzdžiai. Praktinėje tyrimo 

dalyje aptariami šiam tyrimui specialiai parengtų vartotojų bei verslo subjektų apklausų rezultatai. 

Išvadose apjungiamos praktinė bei teorinė dalis, pateikiami pagrįsti siūlymai dėl pasitikėjimo 

ženklų vystymo Lietuvoje perspektyvų. 
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1 SKYRIUS. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS SAMPRATA IR 

JOS YPATYBĖS 

 

1.1. Elektroninės komercijos samprata 

 

Elektroninė komercija egzistavo anksčiau nei atsirado pats internetas. Tai buvo ribotų 

galimybių verslo subjektų veikla, pasireiškianti transakcijų siuntimu privačiais tinklais, kurie žinojo 

vienas kitą ir buvo iš anksto susitarę dėl sutarties sąlygų. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti, 

elektroninių duomenų pasikeitimą (angl. Electronic Data Interchange), kuris apibūdinamas kaip 

verslo dokumentų perdavimas iš vieno kompiuterio į kitą pasitelkiant tam tikras techninės apsaugos 

priemones. Nuo 1960 m., kai kurios didelės įmonės sukūrė brūkšninio kodo sistemą, tam, kad būtų 

užtikrinamas geresnis prekių ir paslaugų teikimas2. Pasaulinio tinklo sukūrimas (WWW) paskatino 

esmines permainas. Internetas sudarė galimybes atsirasti šiuo metu itin populiariai prekybai 

internete. Kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie pasaulinio internetinio tinklo, gali sukurti 

internetinę svetainę ir pradėti prekybą elektroninėje erdvėje. Šiuo metu technologijų plėtra taip pat 

pamažu keičia ir elektroninės komercijos sampratą, todėl svarbu apsibrėžti, kokia yra elektroninės 

komercijos samprata.  

Mokslininkai nesutaria dėl vienos elektroninės komercijos sąvokos apibrėžimo, todėl 

vyrauja įvairios nuomonės. P.P. Polanski elektroninę komerciją apibrėžia kaip prekybą internete. Jis 

taip pat pažymi, kad galime atrasti daugybę kitų el. komercijos apibrėžimų, kaip pvz. informacijos 

pasikeitimas tarp šalių pagrįstas vidine ir išorine organizacijos veikla bei technologinių priemonių 

pritaikymu.3 M. Kiškis išskiria pagrindines elektroninės prekybos formas, kurios padeda suvokti el. 

komercijos sąvokos turinį: prekyba interneto svetainėse, naudojant nuorodas bei reklamines 

antraštes (angl. banner); šiuolaikinių technologijų pagalba vykdomą prekybą (el. paštu, 

trumposiomis žinutėmis ir pan.); turinio rinkodara (naudojant paieškos sistemas; prekyba remiantis 

vietove; prekyba, siunčiant reklaminio pobūdžio pranešimus) bei prekyba socialiniuose tinkluose ir 

mobili prekyba.4 Taigi jis pateikia platų elektroninės komercijos apibrėžimą. M. Civilka teigia, kad 

el. komercija tai veikla, kuri „susijusi su prekių ir paslaugų pirkimu-pardavimu ir kitomis verslo 

transakcijomis, kurių dalyviai yra nebūtinai toje pačioje fizinėje vietoje ir todėl sandorių sudarymui, 

jų vykdymui pasitelkia elektronines ar joms adekvačias priemones“5. Kaip teigia autorių 

                                                           
2 Polanski P.P. Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law. The Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2007. P. 19. 
3 Ten pat. P. 368. 
4 Kiškis M. Legal Regulation of Electronic Marketing. Jurisprudencija: 3 (121),Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 

2010. P. 349-370. 
5 Civilka M. Elektroninės komercijos teisiniai aspektai: bendrieji klausimai. Vilnius: Vilniaus Universiteto Teisės 

fakulteto Informacijos teisės centras, 2002. P.11. Prieiga internete < 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=92868&FID=269821 > 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=92868&FID=269821
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kolektyvas6, el. komerciją būtų galima apibrėžti kaip prekybą prekėmis ar paslaugomis, kai 

sandoriai sudaromi arba vykdomi elektroninėmis priemonėmis.  

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organization for economics 

and cooperation and development) (toliau – EBPO) Informacinės visuomenės vadove7  el. 

komercija apibrėžiama kaip prekių ar paslaugų pardavimas ar užsakymas naudojantis 

kompiuteriniais tinklais, kurie skirti gauti ar talpinti užsakymą. Prekės ar paslaugos užsakomos 

naudojant šiuos metodus, tačiau mokėjimai ir pristatymas vartotojui nebūtinai turi būti atliekami 

interaktyviu (angl. on-line) rėžimu. El. komercijos transakcijos gali būti atliekamos tarp įmonių, 

namų ūkių, privačių asmenų, valdžios institucijų ar privačių organizacijų. Tačiau elektroninė 

komercija neapima telefoninių skambučių, faksimilinių aparatų ar el. pašto laiškų. Šis EBPO 

apibrėžimas, nesutampa su Lietuvos Aukščiausio Teismo (toliau – LAT) pateikta sąvoka. LAT 

apžvalgoje8 pabrėžiama, kad el. komercija „apima ne tik internetinę komerciją, bet ir bet kokią kitą 

komercinę veiklą, atliekamą elektroninėmis ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu, 

faksu, kt.). El. komercija palyginus su įprastine, pasižymi ne tik tam tikrais privalumais (plati 

pasiūla, žemesnės prekių ir paslaugų kainos, galimybė įsigyti prekes ir paslaugas neišeinant iš 

namų), bet ir tam tikra rizika – prieš sudarydami sutartį vartotojai iš esmės neturi galimybių 

pamatyti prekių ar įvertinti teikiamų paslaugų.“ Taigi kaip galima pastebėti, kad LAT palyginti su 

EBPO, išplečia el. komercijos apibrėžimą.  

Pagrindiniai el. komercijos modeliai yra skirstomi pagal subjektus, dalyvaujančius 

komerciniuose sandoriuose. Schematinis el. komercijos pagrindinių modelių ryšys gali būti 

pavaizduojamas taip9: 

 

1 pav. Schematinis el. komercijos modelių ryšys 

 

                                                           
6 Kiškis M., ir kt.. Teisės informatika ir informatikos teisė. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2006. P.152. 
7 OECD Guide to Measuring the Information Society 2011. Prieiga internete < http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-

en#page1 > 
8 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 19 d. apžvalga „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose 

santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II (vartojimo pirkimo–pardavimo, vartojimo rangos, 

civilinės atsakomybės vartojimo teisiniuose santykiuose taikymo klausimai)“ (Bylos Nr. AC-33-1). 
9 Paliulis N., Pabedinskaitė A., Šaulinskas L. Elektroninis verslas: raida ir modeliai. Vilnius: Technika, 2007. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
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Atsižvelgiant į šią schemą, galima išskirti tokius pagrindinius el. komercijos modelius: 

-          Verslas verslui (B2B – didmeninė prekyba). Elektronine komercija užsiimančioje 

bendrovėje www.amazon.com , kuris įmonės gali plėtoti savo elektroninį verslą. Knygų leidyklos 

tokia galimybe naudojasi pristatydamos savo produkciją didelei svetainės vartotojų rinkai ir 

galimiems savo klientams. Norėdamos naudotis šia paslauga ir plėtoti savo mažmeninės prekybos 

verslą, įmonės su „Amazon“ sudaro paslaugų teikimo sutartis; 

-          Verslas vartotojui (B2C – mažmeninė prekyba). Šis verslo modelis apima sandorius, 

sudaromus tarp verslo subjektų bei vartotojų ir (ar) klientų (pvz., elektroninė bankininkystė, 

kelionių paslaugos ir pan.).; 

-          Vartotojas vartotojui (C2C). Šis verslo modelis apima sandorius, sudaromus tarp 

dviejų vartotojų – vienas iš jų parduoda, o kitas – perka. Tokie vartotojai dažniausiai naudojasi 

pagalbinėmis svetainėmis, tokiomis, kaip eBay, kurios užtikrina jų tarpusavio bendradarbiavimą. 

-          Vartotojas verslui (C2B). panašus modelis, kaip B2C, tačiau šiuo atveju vartotojas 

tampa pardavėju. Specialiai tam pritaikytose svetainėse (pvz. www.monster.com) vartotojai savo 

prekes ar paslaugas siūlo įmonėms – jie pateikia savo pasiūlymų, o susidomėjusi organizacija gali 

tiesiog susisiekti su vartotoju-pardavėju. 

Literatūroje dar išskiriama ir kitų el. komercijos modelių: valstybės institucija valstybės 

institucijai (G2G), valstybės institucija vartotojui (G2C), valstybės institucija verslui (G2B); verslas 

valstybės institucijai (B2G), vartotojas valstybės institucijai (C2G). 

Pažymėtina, kad šiame tyrime bus analizuojamas verslas vartotojui el. komercijos modelis. 

Siekiant tinkamai analizuoti šio tyrimo esminę problematiką yra naudinga parodyti el. 

komercijos ir tradicinės komercijos santykį bei pagrindinius skirtumus. Nors dauguma toliau 

pateikiamame palyginime naudojamų aspektų yra aktualūs visoms el. komercijos rūšims, 

atsižvelgiant į tyrimo pagrindinius tikslus ir uždavinius, koncentruojamasi į verslas vartotojui el. 

komercijos rūšį.  

Dėl labai didelių interneto vystymosi tempų konkurencinė kova tarp verslo subjektų 

smarkiai kito. Prieš el. komercijos atsiradimą verslas dažniausiai konkuravo ribotose produktų 

rinkose ir dažniausiai apibrėžtoje geografinėje teritorijoje. Internetas ir elektroninė prekyba laužo 

šiuos tradicinės komercijos ribojimus. Pavyzdžiui bendrovė „Amazon“ pradėjo veikti kaip 

internetinė knygų parduotuvė, tačiau jos formatas jai leido pralenkti savo fizine prekyba 

besiverčiančius konkurentus ir neįprastai greitai plėstis į naujų produktų rinkas, pvz. muzikos, filmų 

ir vėliau namų apyvokos prekių.  

Tradicinė komercija veikia ribojama šių veiksnių10: 

                                                           
10 Traditional commerce vs e-commerce. Gagandeep Kaur, IRJMST Volume 2 Issue 3. P. 334. 

http://www.amazon.com/
http://www.monster.com/
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1) įmonėms reikia samdyti pardavimų vadybininkus, vadovus ir kitą fizines parduotuves 

aptarnaujantį personalą; 

2) pardavėjai turi įsigyti tam tikrą kiekį prekių, kad suformuotų savo parduotuvės „prekių 

kapitalą“, kuris, kad parduotuvė sėkmingai veiktų, turi būti nuolatos pildomas; 

3) verslo vykdymas apribotas laiku (darbo valandos); 

4) reikalauja įsigyti pardavimų vietą arba ją išdinuomoti, fizinės reklamos, kuri yra 

dažnai brangi ir sudaro nemažą dalį pradinio kapitalo; 

5) tradiciniai komercijos modeliai yra priklausomi nuo nuolatinių klientų, kadangi 

žmonių, galinčių įsigyti prekių ar paslaugų konkrečioje geografinėje vietovėje, skaičius yra ribotas. 

Šiuolaikiniame pastovių pokyčių pasaulyje, siekiant išlikti konkurencingiems ir 

pelningiems, bendrovės siekia kiek įmanoma sumažinti aukščiau minėtus tradicinės prekybos 

ribojimus ir pritaikyti naujų informacinių technologijų sprendimus savo verslo vykdymui ir 

plėtojimui. El. komercija remiasi šiomis pagrindinėmis paradigmomis, kurios bent iš dalies 

sumažina tradicinės prekybos trūkumus: 

1) el. komercija pagrinde naudoja elektroninę reklamą; 

2) el. komercija suteikia klientams galimybę peržiūrėti siūlomas prekes nepriklausomai 

nuo paros laiko; 

3) el. komercija leidžia klientams nevykti į fizinę parduotuvę ir rinktis prekes jiems 

patogioje vietoje, pvz., namie, darbe ar net viešajame transporte; 

4) mokėjimams yra naudojamos trečių šalių sistemos, nėra naudojami grynieji pinigai; 

5) prekės yra pristatomos tiesiogiai vartotojui. 

 

Literatūroje išskiriami šie el. komercijos privalumai vartotojams11: 

Patogumas. Kiekviena prekė yra lengvai pasiekiama keliais klaviatūros spustelėjimais. 

Tereikia interneto paieškos tinklalapyje įvesti norimos prekės pavadinimą ir iškart pasiūlomas 

atrinktas pardavėjų sąrašas. 

Laiko sąnaudų taupymas. Naudojantis elektronine komercija sutaupoma laiko kelionei į 

fizinę parduotuvę, stovėjimui kamščiuose, stovėjimo automobiliui vietos paieškoms prie 

parduotuvės tikintis, kad parduotuvėje bus konkreti ieškoma prekė. Interneto parduotuvės pateikia 

visą savo siūlomą produkciją ir naudoja sandėlius vietoj parduotuvių.  Prekes paprasta atrasti ir jos 

yra pristatomos iki namų durų. 

Pasirinkimų gausa. Nevažiuodamas į parduotuvę vartotojas gali palyginti siūlomus 

produktus, pamatyti kas siūlo geriausią kainą ir plačiausią asortimentą. Parduotuvės siūlo 

tiesioginius produktų palyginimus pagal vartotojo pasirinktus parametrus, parduotuvė yra 

                                                           
11 Privalumai išskirti remiantis Advantages and challenges od e-commerce custumers and businesses, Franco et. al., 

Vol.4 (Iss.3: SE): March, 2016. P. 7-13 ir Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and 

Security issues. Niranjanamurthy M et al. IJARCCE Vol. 2, Issue 6, June 2013. P. 2362- 2365. 
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suinteresuota pateikti visus techninius duomenis ir informaciją apie produktą, kad vartotojas 

išsirinktų labiausiai jam tinkantį variantą ir būtų patenkintas pačios parduotuvės teikiamomis 

paslaugomis. 

Lengva surasti vartotojų atsiliepimus apie produktus. Kadangi konkurencingumas 

rinkoje ir prekių gausa yra didelė, parduotuvės savo interneto tinklalapiuose leidžia vartotojams 

talpinti produktų apžvalgas. Vartotojas gali net tik sužinoti, ar prekė/paslauga patiko kitiems ją 

įsigijusiems, bet ir sužinoti tikslias to priežastis. Kai kurios interneto parduotuvės net skatina 

apžvalgų talpinimą siūlydamos nuolaidas ateities pirkiniams. 

Akcijų gausa palyginus su fizinėmis parduotuvėmis. Dėl mažo patekimo į rinką barjero 

susidarė labai didelė konkuruojančių elektroninių parduotuvių gausa. Dėl to bandoma pritraukti 

klientus siūlomomis akcijomis. Vartotojai gali pasinaudoti šia konkurencine situacijoje rinkoje ir 

įsigyti prekes ar paslaugas geriausiomis sąlygomis. 

Ne tik vartotojams, bet ir verslo subjektams elektroninė prekyba suteikia nemažai 

galimybių. Galime išskirti šiuos svarbiausius12: 

Didėjanti klientų bazė. Klientų gausa yra kiekvienos prekyba besiverčiančios įmonės 

siekiamybė, nesvarbu ar tai fizinė, ar interneto parduotuvė. Interneto parduotuvėms nereikia rūpintis 

parduotuvių steigimu brangiuose prestižiniuose rajonuose ar prekybos centruose, nes žmonės iš viso 

pasaulio turi galimybę prisijungti prie parduotuvės internetu. 

Pardavimų kiekio didinimas. Be poreikio valdyti fizinę parduotuvę verslas gali pasiekti 

daugiau pardavimų ir iš jų gauti daugiau grynojo pelno. Šiuos pinigus verslas gali reinvestuoti į 

vartotojų lūkesčių tenkinimą padarydamas apsipirkimo procesą greitesniu ir efektyvesniu. Galimybė 

nesunkiai patekti į tarptautinę rinką atidarius elektroninę parduotuvę taip pat leidžia didinti 

pardavimų kiekį. 

Pardavimai 24/7, 365 dienas per metus. Jei pusto, keliai 

nepravažiuojami arba jei lauke taip karšta, kad nesinori eiti į lauką, 

arba visos parduotuvės per šventes uždarytos, elektroninė 

parduotuvė yra atidaryta. Kol elektroninis parduotuvės serveris yra 

prijungtas prie interneto tinklo, pardavimai nesustoja ir parduotuvės 

pelningumas didėja.  

Verslo aprėpties didinimas. Puikus interneto teikiamas 

pranašumas – automatinis vertimas. Tinklalapis neprivalo būti rankiniu būdu išverstas į visas 

norimas kalbas. Pasitelkiant tinkamą marketingo strategiją, vartotojai iš kiekvienos pasaulio šalies 

gali pasiekti jų kalba suprantamą parduotuvės tinklalapį neišeidami iš namų.  

Patogus atsiskaitymas. Su minimaliomis pastangomis, kiekvienas paslaugų teikėjas gali 

savo parduotuvėje įdiegti automatinių mokėjimų sistemą. Svarbu surasti patikimą mokėjimų 

                                                           
12 Ten pat. 
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sistemą valdantį partnerį ir įmonės apskaita, įeinantys bei išeinantys pinigų srautai bus tvarkomi 

beveik automatiniu būdu. Elektroninės komercijos subjektais panaudojant mokėjimų sistemas, 

atsiskaitymai už prekes ar paslaugas dažniausiai įvyksta tik jas atlikus. Taip pat mokėjimų sistemos 

supaprastina apmokėjimų tvarką.  

Nepaisant nepaneigiamų privalumų vartotojams, elektroninė komercija turi ir tam tikrų 

trūkumų:  

Grėsmės saugai ir privatumui. Prieš pervedant bet kokią pinigų sumą internetu būtina 

patikrinti tinklalapio, iš kurio perkama, saugumo sertifikatus. Nors iš pirmo žvilgsnio apsipirkti 

internetu yra ypač paprasta, reikia aktyviai vengti grėsmių asmens duomenų nutekėjimui. Nors 

dauguma populiariausių interneto parduotuvių yra saugios, naudojantis mažiau žinomomis gali kilti 

grėsmė, kad vartotojų asmens duomenys bus panaudoti ne tik pirkimo tikslais. 

Prekių kokybė. Nors elektroninė komercija labai išplečia prekių asortimentą, vartotojai 

negalėdami susipažinti su prekėmis, jas paliesdami visada turi įdėmiai susipažinti su prekių 

grąžinimo sąlygomis, tam, kad žinotų kada ir kaip jie tai galėtų padaryti, jeigu prekės netenkins jų 

lūkesčių. Vartotojams reikėtų būti atidiems, skaitant prekių grąžinimo sąlygas, kadangi dažnai nors 

pardavėjas ir leidžia grąžinti prekes, tačiau siuntimo išlaidas turi apmokėti pats pirkėjas. 

Paslėpti mokesčiai. Pirkimo procedūros metu vartotojas turi būti atidus ir sekti visus su 

pirkiniu susijusius mokesčius, nes dažnai kai kurie mokesčiai nurodomi tik paskutiniame pirkimo 

etape, pvz. pristatymo išlaidos tarptautiniuose pervežimuose.  

Prekių pristatymo laikas. Nors prekių pristatymas tarp kontinentų dažnai yra net 

greitesnis, nei galima būtų tikėtis, vartotojas įsigyjantis prekes iš elektroninės parduotuvės turi būti 

pasiruošęs netikėtiems atidėjimams. Dažniausiai prekių pristatymas užtrunka dėl nenumatytų 

muitinės procedūrų ar tiekėjo vilkinimo išsiųsti užsakytą prekę, kol nėra surinktas tam tikras kiekis 

prekių, siunčiamų į nutolusį regioną, todėl pardavėjai kartais vartotojams pateikia preliminarų 

prekių pristatymo laikotarpį. Pateiktame pavyzdyje matome kinų elektroninės prekybos giganto 

„Aliexpress“ nurodomą pristatymo trukmę iš Kinijos į Lietuvą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Pavyzdys, atskleidžiantis, kaip pardavėjai nurodo preliminarų prekių pristatymo laiką 
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Būtinybė interneto ryšiui. Privatus ryšys kainuoja, o naudojantis viešu interneto ryšiu (pvz. 

atviru bevieliu tinklu kavinėje) yra grėsmė, kad jūsų siunčiami ir gaunami duomenys bus nuskaityti 

ir vėliau piktybiškai panaudoti Jūsų vardu įsigyjant prekes tiesiog parduoti. 

Tiesioginio bendravimo trūkumas. Nors visos elektroninių parduotuvių pirkimo sąlygos 

dažniausiai yra atvirai prieinamos, kartais vartotojams trūksta tarpininko – žmogaus, kuris jiems 

lengvai suprantama kalba atsakytų į jiems kylančius klausimus apie prekes, paslaugas ar kita. Tiesa 

parduotuvės bando spręsti šią problemą įdiegdamos tiesioginio konsultavimo internetu 

technologijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Pavyzdys, kaip įdiegta „Livechat“ tiesioginio klientų aptarnavimo sistema 

 

Pažymėtina, kad elektroninė prekyba verslui suteikia naudos, tačiau taip pat sukuria tam 

tikras problemas. Šiame darbe pateikiame keletą iš galimų problemų:  

Saugumo grėsmės. Nors elektroninių parduotuvių savininkai ir deda visas įmanomas 

pastangas, kad jų bei jų klientų duomenys būtų apsaugoti, tačiau profesionalūs elektroniniai 

įsilaužėliai, pasitelkdami masinius virusais užkrėstų kompiuterių tinklus (angl. botnet), sugeba 

nulaužti saugos priemones, pvz. vienas iš elektroninių paslaugų gigantų „Yahoo“ 2016 m. paskelbė, 

kad buvo pagrobti nuo 500 mln. iki 1 milijardo „Yahoo“ vartotojų prisijungimo duomenys13.  

Kreditinių kortelių problematika. Konflikto tarp vartotojo ir pardavėjo atveju dauguma 

kreditinių kortelių paslaugas teikiančių įmonių rems vartotojo pusę. Dėl to gali susidaryti 

aplinkybės kai prekės faktiškai pristatytos, tačiau pinigai, mokėti kredito kortele, grąžinami 

vartotojui. Šiuo atveju, jei vartotojas savanoriškai negrąžina prekių, pardavėjas patiria tiesioginį 

nuostolį.  

Išlaidos elektroninės komercijos infrastruktūrai kurti. Norint užtikrinti sklandžią ir 

vartotojams patrauklią elektroninės prekybos veiklą reikalingos papildomos išlaidos infrastruktūrai 

sukurti. Veiklos savininkas turi prižiūrėti, kad piniginės transakcijos jo elektroninėje parduotuvėje 

                                                           
13 Straipnis „Yahoo confirms major breach — and it could be the largest hack of all time“. Prieiga internete  

<http://uk.businessinsider.com/yahoo-hack-by-state-sponsored-actor-biggest-of-all-time-2016-9 >. 

http://uk.businessinsider.com/yahoo-hack-by-state-sponsored-actor-biggest-of-all-time-2016-9
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vyksta tinkamai, o apie prekes tikrai suteikiama tinkama ir prekes atspindinti informacija. Siekiant 

išvengti nenumatytų problemų, veiklos priežiūrai papildomai samdomi elektroninės komercijos 

specialistai. 

Turi būti užtikrinami grįžtamosios logistikos kanalai. Elektroninės komercijos veikloje 

vienas iš didžiausių prioritetų yra prekių tiekimas vartotojams. Dėl plačios geografinės veiklos 

apimties verslininkas turi gerai įsigilinti į įvairius tiekimo būdus, tarptautinio pristatymo ir muitų 

subtilybes, sukurti gerus bendradarbiavimo santykius su siuntų bendrovėmis. Taip pat pageidautina 

sukurti vartotojams patogią prekių grąžinimo galimybę, o tai didina logistikos kaštus. 

Pakankamas interneto ryšys. Nors interneto tinklas yra pasiekiamas beveik visur, tačiau 

verslui būtina užsitikrinti nenutrūkstamą interneto ryšio tiekimą. Su interneto tiekėjais netgi gali 

būti sudaromos sutartys, kuriose nurodoma atsakomybė ir žalos atlyginimas už kiekvieną minutę, 

kai vartotojai negalėjo pasiekti interneto parduotuvės. Pažymėtina, kad nenutrūkstamo interneto 

ryšio tiekimo užtikrinimas gali sudaryti dideles verslo subjekto finansines sąnaudas. 

Pastovi procesų priežiūra. Sėkmingai pradėjus elektroninės komercijos veiklą būtina ją 

nuolat prižiūrėti ir sekti, kad procesai bei technologijos atitiktų labai greitai besikeičiančius 

standartus. Tai gali būti naujų mokėjimo būdų, tokių kaip kaip bitcoin diegimas, duomenų bazių 

atnaujinimai, mobilios aplikacijos paleidimas ir pan. Elektroninės komercijos verslui reikalingi 

greitesni pokyčiai ir nespėjus jų laiku atlikti, kyla grėsmė prarasti bet kokį konkurencinį pranašumą 

prieš kitas elektronines parduotuves. 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo aptarta ankščiau, galima teigti, kad elektroninė komercija nėra 

absoliuti panacėja, gelbstinti nuo visų tradicinėje komercijoje pasitaikančių trūkumų. Didėjant 

elektroninės komercijos apimtims, be galo sparčiai keičiantis ir modernėjant interneto paslaugoms 

tiek elektroninio verslo subjektai, tiek ir vartotojai turi suprasti elektroninės komercijos trūkumus ir 

stengtis apsisaugoti nuo galimų nuostolių bei grėsmių.  

Taip pat pažymėtina, jog atsiranda naujos 

komercijos rūšys, kurios sujungia tradicinės ir 

elektroninės komercijos požymius arba elektroninės 

komercijos elementai papildo tradicinės komercijos 

veiklą. Tokių pavyzdžių galime rasti ir Lietuvoje, pvz.: prekių apžiūra ir 

užsisakymas internete, atsiskaitymas el. būdu, o apžiūrėjimas ir atsiėmimas fiziniame prekių 

pristatymo punkte; maisto pristatymas iš prekybos centrų pagal internete esantį katalogą; maisto 

pristatymas iš kavinių pagal internete pateiktą katalogą; elektroninio bilieto pateikimas einant į 

kiną; elektroniniai kuponai parduotuvėse ar kavinėse ir t.t.  

Taip pat kuriasi visiškai naujos paslaugos, kurios galima suteikti 

tik pritaikius elektroninės komercijos infrastruktūrą. Lietuvoje kaip 

tokios veiklos pavyzdį galima išskirti „Citybee“ automobilių dalijimosi 
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paslaugą.  

Atkreiptinas dėmesys, kad daugelio elektroninės komercijos trūkumų galima išvengti 

sukuriant pasitikėjimo ryšius tarp vartotojo ir pardavėjo. Tokiu būdu šalys stengtųsi kuo sklandžiau 

ir greičiau išspręsti kylančias problemas, vartotojas priimtinu būdu gautų visą informaciją apie 

prekes, o bendrovė lanksčiau prisitaikytų prie vartotojo poreikių. 

 

1.2. Lietuvos bei šiaurės Europos valstybių elektroninės komercijos tendencijos 

 

Siekiant įsigilinti į Lietuvos ir kaimyninių šalių elektroninės prekybos sektoriaus specifiką 

yra tikslinga palyginti šiaurės Europos šalių elektroninės komercijos rinką. Vadovaujantis 

Elektroninės komercijos fondo (angl. Ecommerce Foundation) 2016 m. parengta ataskaita14, 2015 

m. Šiaurės Europos šalyse net 91 proc. žmonių naudojosi internetu ir net 67 proc. žmonių naudojosi 

elektroninės prekybos paslaugomis, taigi galima teigti, kad elektroninė komercija jau tapo 

visuotiniu fenomenu šiame regione ir vietomis net galimai realia alternatyva tradicinėms komercijos 

rūšims. Žmonės gali vis laisviau rinktis tarp vykimo į įprastą parduotuvę ir prekės įsigijimo iš 

elektroninės parduotuvės.  

4 pav. Europos Sąjungos šiaurės šalių vaizdinis informacijos pateikimas apie el. prekybą 

 

2016 m. duomenimis, kiekvienas iš 296 milijonų elektroninių parduotuvių klientų visoje 

Europoje per metus vidutiniškai pirkiniams internete išleidžia apie 1540 Eur. Ši suma yra beveik 2,5 

                                                           
14 Čia ir toliau šiame poskyryje vadovaujamasi Elektroninės prekybos fondo 2016 metų ataskaita apie elektroninę 

komerciją. Prieiga internete <https://www.ecommerce-europe.eu/ > 

https://www.ecommerce-europe.eu/
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karto didesnė nei vidutinis metinis lietuvių interneto pirkinių krepšelis. Lietuvos gyventojai per 

metus vidutiniškai prekėms internete išleidžia apie 630 Eur15. Atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų 

pajamas, palyginus su Europos Sąjungos vidurkiu, prekėms, įsigyjamoms internetu, skiriama gana 

didelė gaunamų pajamų dalis. Elektroninės komercijos fondo duomenimis Lietuva (460 mln. Eur) 

elektronines prekybos srityje žymiai lenkė kaimynines šalis – Latviją (220 mln. Eur) ir Estiją (170 

mln. Eur), taigi darytina prielaida, kad Lietuvoje palyginus su kaimyninėmis šalimis elektroninė 

komercija plinta lengviau ir žmonės noriau išleidžia didelę dalį savo pajamų elektroninėse 

parduotuvėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 pav. Elektroninės komercijos apyvarta Europos Sąjungoje 

 

Naudojantis elektroninės komercijos kanalais šiaurės Europoje yra parduodama 7 proc. 

visais kanalais parduodamų prekių. Tai galėtų pasirodyti nedidelis kiekis, tačiau atsižvelgiant į 

elektroninės komercijos rinkos dalies kitimą per pastaruosius 5 metus, matome pastovią didėjimo 

tendenciją. 2011 m. elektroninės komercijos apyvarta sudarė 246,4 mln. Eur, tuo tarpu 2016 m. ji 

pakilo dvigubai iki 509,9 mln. Eur. Pastebėtina, kad šiaurės Europoje elektroninė komercija žymiai 

sparčiau vystosi laisvalaikio bei elektroninės įrangos srityse, skrydžių ir viešbučių užsakymo 

sektoriuje jau šiuo metu absoliučiai dominuoja elektroninės komercijos produktai. 

Viename iš didžiausių visos rinkos mastu kasdienių namų apyvokos ir maisto prekių (angl. 

groceries) sektoriuje elektroninė prekyba vis dar smarkiai nusileidžia tradicinėms parduotuvėms. 

Manytina, kad rinkoje plintant tokiems produktams, kaip internetinės maisto parduotuvės ar 

nemokamas prekių pristatymas iš prekybos centrų, elektroninė komercija ateityje galės plėstis ir 

šioje svarbioje srityje. Galimai prie šio modelio ilgainiui pereis ir tradiciniai namų apyvokos prekių 

bei maisto tinklai.  

 

 

                                                           
15  Elektroninė prekyba Lietuvoje įgauna pagreitį. Prieiga internete  < http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/elektronine-

prekyba-lietuvoje-igauna-pagreiti.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy > 

http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/elektronine-prekyba-lietuvoje-igauna-pagreiti.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/elektronine-prekyba-lietuvoje-igauna-pagreiti.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
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6 pav. Populiariausi pirkimai internetu 2014-2015 m. 

 

1.3. Elektroninės komercijos teisinis reglamentavimas 

 

ES elektroninės komercijos teisės ribos sparčiai plečiasi, kadangi sukuriamos galimybės 

lanksčiau ir aktyviau bendrovėms vykdyti verslą ne tik nacionalinės valstybės teritorijoje, bet ir 

visame pasaulyje. Nors įstatymų leidybos mašina įprastai yra gana lėta, didelis informacinių 

technologijų plėtros tempas reikalauja ir atitinkamos teisinės bazės sukūrimo. Santykius, susijusius 

su elektronine prekyba, reglamentuojančios direktyvos orientuotos dviem kryptimis: rinkos ir 

individo16. Vartotojo apsaugai būdinga stipri orientacija į individą. Šias vartotojo apsaugos 

nuostatas galima rasti Vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinėmis prekybos sutartimis (toliau – 

Nuotolinės prekybos direktyva)17, Elektroninės komercijos18, Vartotojų teisių19, Asmens duomenų 

apsaugos20 ir kitose direktyvose. 

                                                           
16 Štitilis D. ir kt. Interneto ir technologijų teisė. Vilnius: Registrų centras, 2016. P. 155. 
17 Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. gegužės 20 d. Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 

nuotolinės prekybos sutartimis, Oficialusis leidinys L 144, 04/06/1997 p. 0019 – 0027. 
18 Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės 

paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) Oficialusis 

leidinys L 178 , 17/07/2000 p. 0001 – 0016. 
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Interneto kompiuteriniam tinklui išaugus į pasaulinės komunikacijos aplinką, verslo įmonės, 

siekdamos panaudoti interneto galimybes, pradėjo ieškoti naujų, šiai aplinkai tinkančių, verslo 

formų. Plėtojantis naujam sutarčių sudarymo būdui, atsiranda ir jų teisinio reglamentavimo poreikis. 

Įstatymo normų, reguliuojančių įprastai sudarytas sutartis, dažnai nepakanka, jos neretai trukdo 

verslo santykių kompiuteriniuose tinkluose plėtrai. 

Ypatingą dėmesį Europoje elektroninei informacijai ir jos reglamentavimui skyrė Europos 

Komisija, o pasaulio mastu šiuos procesus pradėjo reguliuoti Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos 

teisės komisija (toliau – UNCITRAL). Šios dvi organizacijos lygiagrečiai atliko reglamentavimo 

darbą, koncentruodamos veiklą į elektroninės informacijos naudojimo įteisinimą, įrodomojo statuso 

elektroninei informacijai suteikimą ir teisinio reglamentavimo suvienodinimą atskirose valstybėse, 

kuris leistų sėkmingai plėtotis elektroninei prekybai. 

UNCITRAL 1998 m. spalio mėnesį patvirtino Pavyzdinį elektroninės komercijos įstatymą 

(toliau – Įstatymas)21, kurio tikslas – suvienodinti valstybių narių teisinę bazę formuojant bendrą 

požiūrį į elektroninę prekybą, įteisinti elektroninę sutarties sudarymo formą ir prilyginti ją rašytinei, 

tam, kad būtų įmanoma pašalinti teisines kliūtis sudaryti sandorius elektroninėje erdvėje ir 

teisinėmis priemonėmis užtikrinti saugią elektroninę komerciją. Įstatymu buvo siekiama valstybėms 

parengti gaires, skirtas reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su elektronine komercija, o ne 

reglamentuoti pačią elektroninę komerciją. 

Šiuolaikinių komunikacijų, tokių kaip elektroniniai duomenų mainai, elektroninis paštas ir 

pan., naudojimas prekybiniams santykiams plečiasi, tai lemia greita viešųjų tarptautinių 

informacinių tinklų plėtra, leidžianti vis daugiau vartotojų naudotis informacija. Tuo pat metu, 

pasitelkus naująsias technologijas, kuriama, siunčiama ir saugoma informacija susiduria su 

teisinėmis kliūtimis, kurias sukuria teisės normos, priimtos gerokai anksčiau nei atsirado minėtosios 

technologijos. Įstatymo pateikiami būdai, kaip panaikinti tokias teisines kliūtis, su kuriomis 

susiduria nacionalinių valstybių teisės sistemos, yra šie: rašytinė forma, dokumento parašas, 

dokumento originalas ir pan. 

Reglamentuojant elektroninės sutarties sudarymą, įstatymas įteisina ofertos ir akcepto 

elektroninę formą. Vadinasi sutartis sudaryta naudojantis elektroniniais pranešimais vien dėl šios 

priežasties negali būti pripažįstama negaliojančia, tačiau gali būti pripažinta negaliojančia dėl kitų 

teisės aktuose nustatytų priežasčių (pvz., Lietuvoje negalioja tik dėl akių sudarytas sandoris, 

neketinant sukelti, kokių nors teisinių padarinių). Nustatomi apsaugos mechanizmai, draudžiantys 

                                                                                                                                                                                                 
19 Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies 

keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos 

Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB. Oficialusis leidints L 304, 

22.11.2011, p. 64–88. 
20 Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. Direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.  Oficialus Leidinys L 281, 1995, p. 31—50. 
21 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as 

adopted in 1998. Prieiga internete <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf> 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
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sudaryti sutartį tokiu būdu, kai tarpusavyje komunikuoja tik informacinės sistemos ir 

nereikalaujama žmogaus įsikišimo – įtvirtinta laisva šalių valia, asmeniui suteikiama galimybė 

spręsti, ar sudaryti sutartį ir prisiimti atsakomybę, ar ne. 

Elektroninei komercijai palanki teisinė aplinka Europoje buvo pradėta kurti Europos 

Komisijai parengus ir priėmus direktyvas elektroninės komercijos, elektroninio parašo, vartotojų 

teisių apsaugos sudarant sutartis per atstumą, finansinių paslaugų ir elektroninių mokėjimų 

klausimais.  

Nuotolinės prekybos direktyva buvo priimta 1997 m. ir buvo pirmoji iš direktyvų, 

įteisinančių elektronines sutartis. Tiesa, Europos Komisija nenustatė konkrečių sutarties 

reikalavimų, kaip tai buvo padaryta rengiant Įstatymą. Nuotolinės prekybos direktyva buvo 

siekiama apsaugoti vartotojo interesus sudarant sutartis tokiais būdais, kai sutarties šalies viena 

kitos nemato ir betarpiškai nebendrauja vienoje vietoje. Tokios apsaugos tikslas pagrįstas faktu, kad 

vartotojas, sudarydamas nuotolinės prekybos sutartį, lieka nežinioje, nes prieš sudarydamas sutartį 

negali apžiūrėti prekės ir įvertinti jos kokybės bei sąvybių. Tiek prekės, tiek paslaugos gali būti 

prastesnės kokybės nei tikėjosi vartotojas, neatitikti vartotojų lūkesčių, pardavėjas gali turėti prastą 

reputaciją ar sukčiauti. Vartotojas, įsigijęs nekokybišką prekę, paprastai patenka į nepalankią padėtį 

pardavėjo atžvilgiu, todėl jo apsaugai skiriama daugiau dėmesio. Nuotolinės prekybos direktyva 

pabrėžia, kad be joje nustatytųjų, valstybės narės vartotojui dar gali suteikti ir papildomų garantijų. 

Nuotolinės prekybos direktyva kaip nuotolinės prekybos sutartį apibrėžia ne tik tą, kuri 

sudaryta elektroniniu būdu. Nuotolinės prekybos sutartis apima bet kokią prekių ar paslaugų 

teikimo sutartį, sudarytą pagal paslaugos teikėjo pasiūlytą mechanizmą, naudojant išimtinai tik 

nuotolinę komunikaciją. Nuotolinės prekybos sutartimi ji pripažįstama būtent dėl sudarymo būdo, 

kuris gali būti ne tik elektroninis komunikavimas naudojant kompiuterinį tinklą, bet ir 

bendradravimas paštu, telefonu ar panašiomis priemonėmis. Nuotolinės prekybos sutarties 

sudarymo būdas direktyvoje suprantamas kaip nereikalaujantis fizinio abiejų sutarties šalių 

dalyvavimo sutarties sudarymo metu. 

Nuotolinės prekybos direktyva reikalauja, kad dar prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį 

pardavėjas vartotojui pateiktų savo duomenis, prekės charakteristiką, prekių ir paslaugų kainas bei 

nurodytų teisę atšaukti sutartį. Šiuo atveju pateikimą reikėtų suprasti kaip galimybės vartotojui 

suteikimą prieš sudarant sutartį perskaityti ir įvertinti pateiktą informaciją. Netinkamai pateikta 

informacija bus tuo atveju, jeigu visi reikalingi duomenys bus išsiųsti paštu ir pasieks vartotoją tik 

tada, kai jis jau bus sudaręs sutartį elektroniniu paštu. 

Remiantis Nuotolinės prekybos direktyva, civilinių teisių santykių srityje, kaip viena iš 

vartotojų teisių gynimo garantijų, atsiranda naujovė – sutarties atšaukimo teisė, kuri leidžia 

vartotojui per 7 darbo dienas atšaukti sudarytą sutartį ir nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų bei 

nemokėti netesybų ir baudų, o tik prekės grąžinimo mokesčius, jeigu ši buvo atsiųsta. Taip pat buvo 
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numatyti atvejai, kai vartotojas netuti teisės akšaukti sutarties. Minėta nuostata buvo įtvirtinta ir 

Civilinio kodekso 6.367 straipsnyje (redakcija galiojusi iki 2014 m. birželio 13 d.). 

Elektroninė komercija apima skirtingus visuomeninius santykius, susijusius su komerciniais 

pranešimais, sutartimis, įsiskolinimais, licencijavimu ir tam tikrų reikalavimų įgyvendinimu. 

Atsižvelgdama į minėtus dalykus, Europos Komisija ėmėsi veiksmų visus šiuos visuomeninius 

santykius reglamentuoti vienu norminiu aktu ir priėmė Elektroninės komercijos direktyvą. Minėta 

direktyva pradėta rengti 1997 m. nuo Europos Komisijos elektroninės komisijos komunikato. Ši 

iniciatyva buvo intensyviai palaikoma Europos Parlamento. Direktyva siekiama palengvinti laisvą 

keitimąsi informacinėmis paslaugomis tarp valstybių narių pagal kilmės įstatymus. P.P. Polanki22 

pažymėjo, Europos Sąjunga sukūrė vieną iš išsamiausių teisinių reguliavimo struktūrų elektroninėje 

komercijoje. Svarbi tarptautinė reguliavimo plėtra buvo susijusi su dviem ES direktyvomis: 

Elektroninės komercijos direktyva ir direktyva dėl bendrijos elektroninių parašų reguliavimo 

sistemos. 

Iki Elektroninės komercijos direktyvos priėmimo daugelyje ES valstybių narių elektroninė 

sutartis buvo nereglamentuota, kitur nebuvo įteisinta ir galiojanti. Tačiau net ir tose šalyse, kur 

elektroninė sutartis buvo pripažįstama, skirdavosi sutarties teksto, technologijų, įrodomosios vertės 

ir kiti reikalavimai. 

Elektroninės komercijos direktyva įtvirtina harmonizuotas teisės aktų nuostatas elektroninės 

komercijos srityje. Ji apima nuostatas susijusias su informacinės visuomenės paslaugų, susijusių su 

vidaus rinka, paslaugų teikėjų steigimusi, komerciniais pranešimais, elektroninės prekybos 

tarpininko, telekomunikacijų paslaugų teikėjo, pardavėjo atsakomybe, elgesio kodeksais, ginčų 

nagrinėjimo ne teismo tvarka, teisminėmis priemonėmis ir valstybių narių bendradarbiavimu. Be to, 

Elektroninės komercijos direktyva įtvirtina paslaugų teikėjo įsipareigojimą padarytų lengvai, 

tiesiogiai ir nuolat pasiekiamą informaciją apie jo pavadinimą, geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs 

paslaugos teikėjas, nurodyti rekvizitus, įskaitant jo elektroninio pašto adresą, registrą, kuriame 

užregistruotas, bei aiškiai nurodyti kainą, į kurią būti įtrauktos pristatymo išlaidos bei pažymėti, ar 

taikomas pridėtinės vertės mokestis. Elektroninės komercijos direktyva taip pat nustato 

reikalavimus, keliamus komerciniams ryšiams. Komerciniai pranešimai, naudojant elektroninį 

paštą, irgi pripažįstami informacinės visuomenės paslauga, išskyrus atvejus, kai asmenys šį 

telekomunikacijos būdą naudoja verslo ar profesiniams tikslams. Nurodoma, kad komerciniai 

pranešimai turi būti aiškiai apibrėžti, fizinio arba juridinio asmens, kurio pavedimu palaikomi 

komerciniai pranešimai, tapatybė turi būti aiškiai nustatyta; reklaminės akcijos, pavyzdžiui, kainų 

nuolaidos, premijos ir dovanos, kur visa tai leidžiama, privalo būti aiškiai apibrėžtos, o sąlygos 

joms gauti turi būti lengvai prieinamos ir aiškiai bei vienareikšmiškai išdėstytos; reklaminės 

                                                           
22 Polanski P.P. Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law. The Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2007. P. 67. 
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varžybos ar žaidimai, kur tai leidžiama, privalo būti aiškiai apibrėžti, ir sąlygos dalyvauti turi būti 

lengvai prieinamos ir aiškiai bei vienareikšmiškai išdėstytos.  

Elektroninės komercijos direktyva siekiama spręsti nepageidaujamo komercinio pranešimo 

(angl. Spam) problemą. Valstybės narės įpareigojamos savo teisės aktuose nustatyti taisykles, 

kuriomis remiantis nepageidaujamas komercinis pranešimas būtų iškart nustatomas, o vartotojas 

turėtų teisę atsisakyti šios paslaugos. Valstybės narės turėtų imtis priemonių ir įsteigti registrus, 

kuriuose galėtų užsiregistruoti asmenys, nepageidaujantys gauti anksčiau minėtų pranešimų. Siųsti 

nepageidaujamą komercinį pranešimą tokiame registre užsiregistravusiems asmenims būtų 

draudžiama. 

Elektroninės komercijos direktyvoje garantuojama vartotojų teisių apsauga: nustatoma 

būtina informacija, kurią pardavėjas privalo pateikti apie save, apibrėžiami pardavėjo 

įsipareigojimai pateikiant informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas bei produkciją, taip pat 

pirkėjo teises, sutartį sudarant elektroniniu būdu. Taip pat Elektroninės komercijos direktyvoje 

Europos Sąjungos valstybėse narėse įteisinama elektroninės sutarties forma bei nustatomi apsaugos 

mechanizmai: apibrėžiama elektroninės prekybos tarpininko, telekomunikacijų paslaugų teikėjo, 

pardavėjo atsakomybė. 

Elektroninės komercijos direktyvoje, kitaip nei Įstatyme, minima nauja „informacinės 

visuomenės paslaugos“ sąvoka, kuri apima keturis esminius aspektus: paslaugos teikiamos už 

atlygį; paslaugos teikiamos per atstumą; elektronėmis priemonėmis (paslaugos, teikiamos 

tiesioginiu darbo rėžimo, bet ne konkrečiam vartotojui (televizijos ar radijo transliacijos) nėra 

informacinės visuomenės paslaugos); individualiu vartotojo prašymu.  

Informacinės visuomenės paslaugos teikiamos vadinamuoju tiesioginės kreipties „on-line“ 

režimu. Daug informacinės visuomenės paslaugų pateikiama „on-line“ režimu: parduodamos 

prekės, telekomunikacijų tinklais siunčiama informacija, prisijungiama prie telekomunikacijų 

tinklo, saugoma kliento informacija, kiek tai susiję su komercine veikla. Nustatytas papildomas 

kriterijus taikomas informacinės visuomenės paslaugai kaip paslaugai, turinčiai konkretų adresatą: 

paslaugos teikiamos „on-line“ režimu, bet ne konkrečiam vartotojui. 

Pažymėtina, kad Elektroninės komercijos direktyvos nuostatos Lietuvoje buvo perkeltos į 

Informacinės visuomenės paslaugų įstatymą, kuris įsigaliojo 2006 m. liepos 1 d. 

Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas23 reglamentuoja tris svarbiausius informacinės 

visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos aspektus: 

1)      informacijos apie paslaugą ir jos teikėją atskleidimo reikalavimus; 

2)      kai kurių sutarčių, sudaromų elektronine forma, aspektus; 

3)      informacinės visuomenės paslaugų teikėjų (tarpininkų) atsakomybės klausimus. 

                                                           
23 Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas // Valstybės žinios. 2006, Nr. 65-2380. 
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Pažymėtina, kad Elektroninės komercijos direktyvos nuostatos taip pat yra perkeltos ir į 

Civilinio kodekso 6.366 straipsnį (redakcija galiojusi iki 2014 m. birželio 13 d.). 

Elektroninio parašo direktyva24 nustatė teisinius el. parašo ir tam tikrų sertifikavimo 

paslaugų reikalavimus. Elektroninio parašo direktyvos 1 straipsnis įtvirtino dvejopą jos tikslą: 

palengvinti elektroninių parašų naudojimą ir teisinį pripažinimą bei nustatyti elektroninių parašų ir 

tam tikrų sertifikavimo paslaugų teisinio reguliavimo sistemą, užtikrinant vidaus rinkos 

funkcionavimą.  

Elektroninio parašo direktyva buvo vienas iš pirmųjų informacinės visuomenės 

reglamentavimo žingsnių, o jos ašimis buvo tapę: 

-          juridinis el. parašo pripažinimas; 

-          el. parašo naudojimo taisyklių nustatymas; 

-          sertifikavimo paslaugų teikimo įteisinimas ir reglamentavimas. 

Remiantis šia direktyva elektroninis parašas leidžia nustatyti informacijos kilmę ir patvirtinti 

pasirašytą informaciją. Kartu elektroninis parašas pripažįstamas viena iš teisinio įrodinėjimo 

priemonių. 

Nuo 2014 m. liepos 23 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS 

reglamentas25). Šis reglamentas panaikino Elektroninio parašo direktyvą. eIDAS reglamentu 

siekiama sustiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių bei vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka ir paskatinti 

patikimumo užtikrinimo paslaugų ir produktų naudojimą, turėtų būti įvestos naujos – kvalifikuotų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo – 

sąvokos, kad būtų galima nurodyti reikalavimus ir pareigas, kuriais būtų užtikrintas aukštas bet 

kokių naudojamų arba teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ir produktų 

saugumo lygis. 

Pažymėtina, kad eIDAS reglamentu pakeičiamas iki šiol galiojęs elektroninio parašo srities 

reguliavimas ir išplečiama reguliuojamų paslaugų sritis: reglamentuojamos elektroninio parašo, 

elektroninio spaudo, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų, elektroninių laiko žymų 

sudarymo, elektroninio parašo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ilgalaikės apsaugos ir 

elektroninio registruoto pristatymo paslaugos. Šio reglamento nuostatos apima tiek kvalifikuotas, 

tiek ir nekvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas bei jų teikėjų priežiūrą. Vadovaujantis 

funkcinio ekvivalentiškumo ir elektroninės formos nediskriminavimo principais, eIDAS reglamente 

buvo įtvirtintas teisinis visų minėtųjų elementų pripažinimas. Tiek teisinė galia, tiek tinkamumas 

                                                           
24 Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. gruodžio 13 d. direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų 

reguliavimo sistemos (toliau – Elektroninio parašo direktyva). Oficialusis leidinys L 013 , 19/01/2000 p. 12 – 20. 
25 Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d.  reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir 

elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB. 

Oficialusis leidinys L 257, 28.8.2014, p. 73-114. 
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vykstant teismo procesui juos naudoti kaip įrodymą negali būti ginčijami vien todėl, kad šie yra 

sukurti ar pateikti elektronine forma. Elektroninis parašas prilyginamas rašytiniam. Be to, eIDAS 

reglamentas aiškiai nurodo, kad vienoje valstybėje narėje išduotas kvalifikuotas el. parašas, kuris 

patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu, turi būti pripažįstamas ir visose kitose ES valstybėse.   

Reglamentas nustato kvalifikuotų el. parašų sertifikatams keliamus reikalavimus. Papildomų 

privalomų reikalavimų, nei numatyta eIDAS reglamente, negali būti keliama. Reglamente yra 

numatyti kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams keliami reikalavimai. 

Nustatytas laisvas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo principas. Valstybės narės neturi 

riboti, licencijuoti ar kitaip  stabdyti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų kūrimosi 

ir veiklos, neturi būti išduodami išankstiniai leidimai ra keliamos kliūtys užsienio bendrovėms 

valstybės teritorijoje teikti minėtąsias paslaugas. 

eIDAS reglamentu siekiama užtikrinti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų 

tvarumą ir pastovumą bei sustiprinti vartotojų pasitikėjimą kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų tęstinumu. Priežiūros įstaigos turėtų patikrinti, ar tais atvejais, kai kvalifikuoti patikimumo 

užtikrinimo paslaugų teikėjai nutraukia veiklą, parengtos nutraukimo planų nuostatos ir ar jos 

teisingai taikomos. 

eIDAS reglamentu taip pat nustatoma, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų 

teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas tik po to, kai toks 

paslaugų statusas bus nurodomas nacionaliniuose patikimuose sąrašuose. eIDAS reglamente 

nustatyta, kad, siekdami didinti vartotojų pasitikėjimą ir patogumą, kvalifikuotų patikimumo 

užtikrinimo paslaugų teikėjai gali naudoti pasitikėjimo ženklą. Tokiu pasitikėjimo ženklu 

paženklintos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos aiškiai atskiriamos nuo kitų 

pasitikėjimo užtikrinimo paslaugų ir tokiu būdu rinkoje skatinamas pasitikėjimas internetinėmis 

paslaugomis ir tų paslaugų patogumas, kurie yra būtini, kad vartotojai galėtų visapusiškai naudotis 

ir sąmoningai pasitikėti elektroninėmis paslaugomis. Pažymėtina, kad interneto svetainių 

tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslauga, pagal eIDAS reglamento 3 straipsnio 16 dalies b 

punktą, yra viena iš patikimumo užtikrinimo paslaugų, o Ryšių reguliavimo tarnyba vykdo šių 

paslaugų ir jų teikėjų, įsisteigusių Lietuvoje, priežiūrą. Interneto svetainių tapatumo nustatymas pats 

savaime nėra paslauga – tai yra procesas, kurio metu vartotojas interneto naršyklės pagalba tikrina 

interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatą, kuris, jei viskas gerai, ir suteikia galimybę 

nustatyti interneto svetainės tapatumą bei susieti šią interneto svetainę su fiziniu ar juridiniu 

asmeniu, kuriam buvo išduotas sertifikatas.  

Europos Komisija 2015 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 

2015/80626, kuriuo nustatomos kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ES pasitikėjimo 

                                                           
26 Komisijos 2015 m. gegužės 22 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/806, kuriuo nustatomos kvalifikuotų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų ES pasitikėjimo ženklo formos specifikacijos. Oficialus leidimas L 128, 23.5.2015, p. 

13–15. 
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ženklo formos specifikacijos, patvirtino kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ES 

pasitikėjimo ženklą ir nurodė, jo formai (spalvai, dydžiui, fonui ir pan.) keliamus reikalavimus.   

 

 

7 pav. Spalvotas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ES pasitikėjimo ženklas 

 

Nuo 2016 m. liepos 1 d. visi paslaugų teikėjai, kurie atitinka griežtus eIDAS reglamento 

keliamus reikalavimus ir yra įtraukti į kvalifikuotų paslaugų teikėjų sąrašą, savo interneto 

tinklalapyje gali talpinti ES pasitikėjimo ženklo logotipą.  

Kiekvienai valstybei narei palikta teisė savarankiškai kontroliuoti kvalifikuotų paslaugų 

teikėjų veiklą. Nacionalinės teisės normos taikomos tiems kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų teikėjams, kurie veikia (teikia paslaugas) atitinkamos valstybės teritorijoje. Lietuvos 

Respublikos eIDAS reglamento priežiūrą, kaip jau buvo minėta, vykdo Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba. 

Pastebėtina, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, vadovaudamasis eIDAS 

reglamento 21 straipsniu, norėdamas teikti kvalifikuotų interneto svetainių tapatumo nustatymo 

sertifikatų kūrimo paslaugas, turi Ryšių reguliavimo tarnybai pateikti pranešimą apie savo ketinimą 

kartu su atitikties eIDAS reglamentui įvertinimo ataskaita.   

Ryšių reguliavimo tarnybai iki 2016 m. gruodžio mėnesio pradžios nebuvo pateikta 

dokumentų dėl ketinimo teikti aptariamas kvalifikuotas paslaugas, todėl pažymėtina, kad Lietuvoje 

nėra įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, teikiančių kvalifikuotų 

interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslaugas.  

Tačiau, kaip pažymi Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvoje galima įsigyti nekvalifikuotų 

interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų (SSL sertifikatų), kurie nors ir nėra kvalifikuoti, 

tačiau pripažįstami populiariausių interneto naršyklių (Internet Explorer/Edge, Chrome, Firefox, 

Opera). Jų pagalba galima patikrinti, ar SSL sertifikatai tinkamai patvirtina interneto svetainių 

tapatumą (ar paslaugų teikėjas patikimas, ar sertifikatas išduotas konkrečiai interneto svetainei 

nenustojo galioti), tokia sistema veikė dar iki eIDAS reglamento taikymo pradžios ir veikia iki šiol. 

Pastebėtina, kad Europos Komisija, tobulindama elektroninės prekybos ir vartotojų teisių 

apsaugos teisinį reguliavimą, bei siekdama supaprastinti ir atnaujinti teisiniams santykiams 
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taikomas taisykles, panaikinti jose esančias neatitiktis ir pašalinti nepageidaujamas spragas, 

peržiūrėjo 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 

sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose, ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos 

sutartimis, ir nusprendė, kad būtų tikslinga šias dvi direktyvas pakeisti viena direktyva, todėl 2011 

m. spalio 25 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų 

teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 1999/44/EB bei panaikintos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau – Vartotojų teisių direktyva). 

Vartotojų teisių direktyva į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkelta 2013 m. gruodžio 19 d. 

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 

pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 13 d. 

Vartotojų teisių direktyva suderino ir nustatė bendras sąvokų, kurių gramatinė konstrukcija 

iki šiol buvo skirtinga, apibrėžtis. Taip pat aiškiai apibrėžė vartotojui privalomą pateikti 

informaciją, sudarant nuotolinės prekybos sutartis ar sutartis, sudarytas ne prekybos patalpose, kurią 

verslininkai turi pateikti prieš sudarydami sutartis su vartotojais ir tokios informacijos nepateikimo 

pasekmės. 

Nuotolinės prekybos direktyvoje ir Civilinio kodekso 6.367 straipsnyje (redakcija galiojusi 

iki 2014 m. birželio 13 d.), vartotojas turėjo teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–

pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 

7 darbo dienas, o vadovaujantis Civilinio kodekso 6.357 straipsniu vartotojas turėjo teisę atsisakyti 

sutarties, sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, apie tai pranešdamas raštu pardavėjui per 7 

dienas nuo daiktų pirkimo–pardavimo sutarties gavimo dienos. Pažymėtina, kad ši teisės normų 

kolizija buvo panaikinta priėmus Vartotojų teisių direktyvą ir joje įtvirtinus 14 kalendorinių dienų 

sutarties atsisakymo laikotarpį, nenurodant jokių priežasčių. Ši nuostata, kad vartotojas turi teisę, 

nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose 

sudarytos sutarties, įtvirtinta Civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje.  

Taip pat pažymėtina, kad teisės atsisakyti laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių gavimo 

dienos, o ne nuo sutarties sudarymo dienos, kaip tai buvo numatyta Nuotolinės prekybos 

direktyvoje ir Civilinio kodekso 6.367 ir 6.357 straipsniuose (redakcija galiojusi iki 2014 m. 

birželio 13 d.). Be to, jeigu vartotojas nebuvo informuotas apie teisę per 14 dienų atsisakyti 

sutarties, tai jis gali pasinaudoti šia teise per 12 mėnesių (pagal Civilinio kodekso redakciją 

galiojusią iki 2014 m. birželio 13 d. vartotojas šia teise galėjo pasinaudoti per 3 mėnesius). Teisė 

atsisakyti sutarties taikoma ir aukcionams internete, tokiems kaip organizuojama „eBay“, tačiau tik 

perkant iš profesionalių pardavėjų. Atsisakymo teisė taikoma ir tais atvejais jei sutartis buvo 

sudaryta ne prekybai skirtose patalpose net po aiškiai išreikšto vartotojo prašymo ar kvietimo 
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(anksčiau tokiu atveju atsisakymo teisės vartotojas neturėjo). Atsisakymo teise galima pasinaudoti ir 

sudarius sutartis dėl paslaugų teikimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Civilinio kodekso pakeitimai, 

įgyvendinus Vartotojų teisų direktyvą, numato baigtinį sąrašą sutarčių, kai atsisakymo teisė nėra 

taikoma, pvz., sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, sutartims dėl 

greitai gendančių prekių ar dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra 

netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių. Atsisakant užsakytų paslaugų, 

bus privalu sumokėti už jau atliktą užsakymo dalį, tačiau nebus galima atsisakyti vartotojui visiškai 

suteiktų paslaugų. 

Įsigaliojus Vartotojų teisių direktyvai, vartotojai, prieš įsigydami prekių nuotolinės ar 

tiesioginės prekybos būdu, gauna daugiau informacijos. Pardavėjas turi vartotoją informuoti ne tik 

apie prekę, pardavėją, bendrą kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, tačiau ir 

apie pardavėjo atliekamo vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką ar taikomą elgesio kodeksą. Taip pat 

vartotojams turi būti suteikta informacija apie sutarties atsisakymą ir pavyzdinė sutarties atsisakymo 

forma, kuria vartotojai gali (bet neprivalo) pasinaudoti, jei persigalvoja ir nori atsisakyti prekių ar 

paslaugų. Nutraukti sutartį galima ir pateikus aiškų pareiškimą apie sutarties atsisakymą, tačiau 

pateikiant užpildytą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą atsisakyti sutarties turėtų būti lengviau ir 

paprasčiau, ypač jei prekė pirkta kitoje ES šalyje. 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.367 straipsnio 7 dalimi (redakcija galiojusi iki 2014 m. 

birželio 13 d.) pardavėjas privalėjo pasiimti prekę per 15 dienų, nors tuo tarpu daugelyje ES 

valstybių narių, prekių grąžinimas buvo vartotojo pareiga. Nauji reikalavimai, įtvirtinti Vartotojų 

teisių direktyvoje, ir Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 5 dalyje numato vartotojo pareigą grąžinti 

prekes pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų, nebent sutartyje bus numatyta, kad pardavėjas 

grąžinamas prekes pasiima pats.  

Vartotojų teisių direktyvoje ir Civilinio kodekso pakeitimuose numatyta, kad verslininkai 

turi atskleisti visas išlaidas už prekę ar paslaugą, nurodyti visus galimus papildomus mokesčius. 

Vartotojas neturės mokėti papildomų mokesčių ar patirti kitų išlaidų, jei jis nebuvo tinkamai 

informuoti prieš užsakymą. 

Įgyvendinus Vartotojų teisių direktyvą, informacija apie internete parduodamus 

skaitmeninius produktus yra aiškesnė, įskaitant apie jų funkcines savybes, suderinamumą su 

technine ir programine įranga. Taip pat apie bet kokių techninių apsaugos priemonių taikymą, 

pavyzdžiui, vartotojo teisės apribojimą kopijuoti turinį. Vartotojai turės teisę atsisakyti skaitmeninio 

turinio pirkimo. 

Pažymėtina, kad Vartotojų teisių direktyva, ir Civilinio kodekso pakeitimai suvienodino 

teisinį reglamentavimą ir prisidėjo prie vartotojų apsaugos stiprinimo tiek Lietuvoje, tiek ir Europos 

Sąjungoje. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad informacija apie vartotojus tapo elektroninės prekybos verslo 

dalimi, todėl dėl sparčios informacinių technologijų plėtros teisė į privatumą ir jos gynimas yra 

ypatingai svarbūs. Technologijoms sparčiai tobulėjant prekių ir paslaugų rinkoje iš esmės keičiasi 

asmens duomenų naudojimo būdai. Šie pokyčiai visų pirma matomi elektroninėje erdvėje – teikiant 

bankų paslaugas, plėtojant socialinius tinklus, keičiant elektroninės komercijos subjekto rinkodaros 

strategiją.  

Daugelis pirkėjų ir pardavėjų, dalyvaujančių internetu sudaromuose sandoriuose, vienas kito 

niekada nemato. Dauguma elektroninę prekybą vykdančių svetainių negauna vartotojo asmenį 

identifikuojančių duomenų. Pavyzdžiui, vartotojas apsilankydamas elektroninėje parduotuvėje 

atskleidžia komercinės veiklos subjektui tam tikrus save identifikuojančius duomenis, pvz., IP 

adresą, kalbą, laiko zoną, pomėgius ar dominančias prekes ir kt. Pažymėtina, kad duomenų 

(įskaitant ekonominę, finansinę, statistinę informaciją) rinkimas, saugojimas, tvarkymas ir 

perdavimas ir jų skaitmeninimas tapo neatsiejamomis šiuolaikinių verslo modelių dalimis, todėl 

laisvas duomenų judėjimas kertant valstybių sienas apskritai tapo svarbiu Europos Sąjungos 

konkurencingumo veiksniu.  

Informacijos sklaida ir surinkimo galimybės internete pakeitė tradicines verslo formas ir 

suteikė joms naujų galimybių, kartu sukurdamas ir naujų grėsmių vartotojų asmeninių duomenų 

apsaugai. Didelę įtaką elektroninės erdvės suteikiamos galimybės padarė didžiulę įtaką ir 

rinkodaros verslui. Socialinių tinklų vartotojai viešai įdėdami savo ir kitų asmeninę informaciją, 

ieškodami įvairios informacijos, kiekvieną dieną pildo milžinišką globalią duomenų bazę, t. y. 

„didžiuosius duomenis“ (angl. – big data)27. Tokios informacijos analizė leidžia nustatyti ne tik 

vartotojų pomėgius, bet ir jų socialinį ir ekonominį statusą, bei lojalumą vienai ar kitai prekei ar 

paslaugai.  

Pagrindines asmens duomenų apsaugos gaires28 1980 m. nubrėžė EBPO, atsižvelgdama į vis 

spartesnį pasaulio ekonominį ir demokratijos vystymąsi ir siekdama apsaugoti asmens privatumą 

bei nesudaryti kliūčių laisvam informacijos judėjimui. Šiuo aktu pirmą kartą buvo susisteminti 

pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai, padarę didžiulę įtaka viso pasaulio valstybių 

įstatymų leidybai, nepaisant to, kad EBPO rekomendacijos nėra teisiškai privalomos valstybėms 

narėms. 

Svarbu pabrėžti, kad asmens duomenys, kaip ir pats asmuo, yra susiję su konkrečia valstybe. 

Tuo tarpu nacionalinės teisės normos reguliuojančios šią sritį dažnai yra skirtingos. Šie skirtumai 

gali sudaryti kliūčių laisvam informacijos judėjimui ir sąlygoti nepatogumus ūkio subjektams ir 

                                                           
27  Civilka M., Šlapimaitė L. Asmens duomenų samprata elektroninėje erdvėje. Teisė, 2015. Prieiga internete 

<http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/8761/7647 > 
28 1980 m. rugsėjo 23 d. EBPO Rekomendacija dėl asmens privatumo apsaugos ir asmens duomenų judėjimo tarp 

valstybių narių gairių. Prieiga internete <www.oecd.oeg/dsti/sti/it/secur/prod/PRIV-EN.htm>. 

http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/8761/7647
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fiziniams asmenims. Šios priežastys sąlygojo veiksmų būtinumą Europos Sąjungos lygmenyje, 

kurie pasireiškė Europos Bendrijų direktyvų priėmimu. 

Daug dėmesio asmens duomenų apsaugai skyrė Europos Taryba, kuri dar 1981 m. priėmė 

Strasbūro konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.29 

Pagal šią Konvenciją asmens duomenys – tai informacija apie nustatytos tapatybės asmenį arba 

asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti. 

1995 m. asmens duomenų apsaugos rėžimas buvo įtvirtintas Europos Bendrijų lygiu. 

Siekiant pašalinti laisvo duomenų perdavimo kliūtis, nepakenkiant duomenų saugumui, buvo 

priimta Direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo 95/46/EB30 (toliau – Duomenų apsaugos direktyva), harmonizuojanti nacionalinius teisės 

aktus šioje srityje. Ją įgyvendinus visi Europos Sąjungos piliečiai turi lygiavertę apsaugą ES ribose. 

Asmens duomenų apsaugos procesas Europos Bendrijoje buvo pratęstas priimant Direktyvą 

97/66/EB dėl asmenų privatumo apsaugos telekomunikacijų sektoriuje, kurią nuo 2003 m. spalio 31 

d. pakeitė Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių 

ryšių sektoriuje (toliau – Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių). 

Asmens duomenų apsaugos esmė – apsaugoti žmonių teises. Pagrindinis jos tikslas yra 

užtikrinti, kad asmens duomenys būtų apdorojami taip, kad būtų užtikrinamas žmogaus privatumas 

ir kitos su tuo susijusios žmogaus teisės.31 

Asmens informacinio privatumo (asmens duomenų apsaugos) pažeidžiamumą padidino 

spartus informacijos technologijų diegimas. Naudojant kompiuterius ir duomenų perdavimo tinklus, 

sudaroma galimybė rinkti ir kaupti milžinišką informacijos kiekį, jį apdoroti ir greitai paskleisti.  

Tiek Duomenų apsaugos direktyvos 2 straipsnyje, tiek ir Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo32 2 straipsnio 1 punkte apibūdinta asmens duomenų samprata, kuri apibrėžiama 

kaip bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba 

gali būti nustatyta, ypač pasinaudojus nurodytu asmens identifikavimo kodu (asmens kodu) arba 

vienu ar keliais to asmens fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei 

tapatybei būdingais veiksniais. Fizinis asmuo paprastai identifikuojamas pagal tokius duomenis 

kaip vardas, pavardė, amžius, gimimo data, akių spalva ir t.t. arba pagal jam suteiktą tam tikrą 

numerį (kodą), pavyzdžiui, asmens kodą, vairuotojo pažymėjimo, socialinio draudimo, kreditinės 

kortelės numerį ir pan. Pažymėtina, kad ir toliau stiprina asmens duomenų apsaugą ir atnaujina bei 

kuria naujus teisės aktus, stiprinančius asmens duomenų apsaugą. 

                                                           
29 Pagrindinės Europos Tarybos sutartys. Vilnius: Europos Tarybos informacijos ir dokumentacijos centras, 2000. 
30 Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 95/46/EC dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Oficialusis leidinys L 282/31. 
31 Blume P. The Citizen’s Data Protection// The Journal of Information Law and Technology. No1. 1998.  
32 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, Nr. 63-1479. 
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Pažymėtina, kad teisinis elektroninės komercijos reglamentavimas turi būti prisitaikantis 

prie technologinių pokyčių, atsirandančių naujų elektroninės komercijos būdų ir atspindėti laimečio 

poreikius. 
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2 SKYRIUS. VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMAS ELEKTRONINE 

PREKYBA 

 

Pasitikėjimas yra įvardijamas kaip svarbus vartotojų sprendimo pirkti veiksnys ir 

pasitikėjimo elektronine prekyba stoka buvo ne kartą pabrėžta, kaip vieną iš pagrindinių 

elektroninės prekybos vystymosi kliūčių. Vartotojai mažiau pasitiki elektronine prekyba nei 

tradicine, nes jiems kyla daug klausimų: kas valdo elektroninę parduotuvę, kas garantuoja, kad bus 

gauta prekė, kuri yra reklamuojama, kas gali užtikrinti, kad po apmokėjimo prekė bus pristatyta, ar 

saugu mokėti internetu, kaip naudojami asmens duomenys ir kt.? Atsakant į klausimą, kas lemia 

vartotojų pasitikėjimą elektronine prekyba, svarbu suvokti, kas yra pasitikėjimas ir jį lemiantys 

faktoriai. 

2.1. Pasitikėjimo samprata 

 

Pasitikėjimas yra labai plati tema, kuri buvo tiriama filosofų, sociologų, psichologų, 

informacinių technologijų specialistų ir kitų sričių mokslininkų. Literatūra siūlo labai turtingą 

pasitikėjimo koncepciją. Vienur pasitikėjimas apibrėžiamas kaip būdas kovoti su rizika ir 

neapibrėžtumu, kitur kaip noras būti pažeidžiamu33. Vis dėlto, daugelis mokslininkų pabrėžia, kad 

sunku surasti vieną universalų apibrėžimą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pasitikėjimas yra 

abstrakti ir įvairiapusė samprata, kuri turi „kognityvų, emocinį ir elgesio komponentus“34. Antra, 

pasitikėjimo apibrėžimas priklauso nuo tyrėjo srities. Mokslo sritis pasitikėjimui suteikia savo 

prasmę. Taigi skirtingoje literatūroje pasitikėjimas kinta dėl asmeninių savybių35 ar nagrinėjamo 

dalyko36.  

Tačiau, nesvarbu, ar pasitikėjimas yra asmeninė savybė, ar struktūrinis reiškinys, jis 

neegzistuoja atskirai, ir turėtų būti siejamas su konkrečiomis aplinkybėmis ir situacija. Todėl 

šiuolaikinėje filosofijoje pasitikėjimas yra apibrėžiamas kaip santykis tarp patikėtojo ir patikėtinio, 

kur patikėtojas patiki patikėtiniui padaryti tam tikrus dalykus.37 Svarbu apibrėžti, kas pasitiki, kuo 

pasitiki ir kas yra pasitikėjimo objektas.  

Kalbant apie patikėtinį, pasitikėjimas gali būti struktūrinis, dispozicinis ir tarpasmeninis. 

Struktūrinis pasitikėjimas reiškia, kai patikėtiniu būna ne asmuo, o tam tikra struktūra ar sistema, 

kuri susideda iš žmogiškųjų ir materialiųjų elementų, kurie veikia pagal tam tikras taisykles, tai gali 

būti darbuotojai, teisėsauga, programinė įranga ir t.t. Elektroninėje prekyboje, struktūrinis 

                                                           
33 Chernovich E. Trust in e-commerce: the moral agency of trustmarks. 2012. P. 8.  
34 Wang Y. D., Emurian H.H. An overview of online trust: Concepts, elements and implications, Computers in Human 

Behavior, 21 (2005), p.105-125.  
35 Rotter J. B. Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. American Psychologist, 35, 1980, p. 1-7.  
36 Shapiro S. P. The social control of impersonal trust. American Journal of Sociology, 93(3), 1987, p. 623-658. 
37 Hardin R. Trust and Trustworthiness. New York: Russell Sage Foundation, 2002.  
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pasitikėjimas pasireiškia, kai vartotojai nepasitiki ar pasitiki ne tik tam tikra elektronine parduotuve, 

bei ir visa technologijų sistema. Pvz., vyresnio amžiaus žmonės neperka internetu, nes dažnai 

nepasitiki naujomis technologijomis kaip kompleksine struktūra.  

Tarpasmeninis pasitikėjimas susiklosto tada, kai abu – patikėtinis ir patikėtojas – yra 

asmenys, pvz. prekę perka iš tam tikro žmogaus. Tokiu atveju dažnai vartotojas prieš priimdamas 

sprendimą pirkti, pagalvoja, ar jis pasitiki šiuo konkrečiu žmogumi.   

Dispozicinis pasitikėjimas reiškia, kad pasitikėjimas priklauso nuo patikėtojo asmeninių 

savybių, požiūrio bei vidinio pasaulio ir nėra siejamas su patikėtiniu.  

Be patikėtojo ir patikėtinio, rizika taip pat priskiriama mokslininkų prie neatsiejamų 

pasitikėjimo elementų. Pvz., mokslininkai nurodo, kad „pasitikėjimo pagrindas yra ryšys tarp 

rizikos ir veiksmo“38 arba pasitikėjimas yra „pasiryžimas prisiimti riziką“39. Taigi pasitikėjimas yra 

rizikingas, nes jei patikėtinis nėra patikimas (pažeidžia pasitikėjimą), patikėtojas tampa 

pažeidžiamu. Taip pat, pasitikėjimas suvokiamas, kaip būdas padėti sumažinti sudėtingumą ir 

neapibrėžtumą tais atvejais, kai žmonės susiduria su nežinia ar nepastovumu. Darytina išvada, kad 

pasitikėjimas nebūtų reikalingas, jei veiksmai būtų atliekami be jokių neaiškumų ir be jokios 

rizikos. Rizika ir neapibrėžtumas bei pasitikėjimas yra dvi vienos monetos pusės. 

Taip pat, kaip jau buvo pažymėta, pasitikėjimas yra rizikingas, nes patikėtojas gali tapti 

pažeidžiamu, o pažeidžiamu jis gali tapti, jeigu patikėtinis nėra patikimas (pažeidžia pasitikėjimą). 

Pasitikėjimo ir patikimumo sąvokos mokslininkų yra apibrėžiamos greta. Jeigu mes kuo nors 

pasitikime, tas subjektas turi būti patikimas. Patikimumas gali būti siejamas su savanorišku 

sprendimu elgtis pagal taisykles arba su normu privalomumu ir galimomis sankcijomis. Šiuo atveju, 

pasitikėjimas tampa visuomenės susitarimu. Žmonės tampa patikimi, nes yra moralinės ir teisinės 

taisyklės bei įpareigojimai ir nustatytų pareigų pažeidimas gali būti pavojingas (turėti pasekmių). 

Mokslininkai išskiria tris patikimumo veiksnius, kurie sudaro patikėtinio patikimumą: gebėjimas, 

geranoriškumas ir sąžiningumas.40 Gebėjimas reiškia, kad patikėtinis turi reikiamų įgūdžių ir 

gebėjimų tam tikroje srityje. Geranoriškumas yra patikėtinio pasirengimas veikti gerai ir neturėti 

egoistinių motyvų. Kitaip tariant, patikėtinis elgiasi su patikėtoju palankiai bei mandagiai. 

Sąžiningumas reiškia, kad abi šalys, patikėtojas ir patikėtinis turi tą pačią nuomonę apie tai, kas yra 

gera. Visi šie veiksniai yra būtini patikėtiniui tapti patikimu. Mokslininkai taip pat pažymi, kad šie 

trys faktoriai bei pastovumas yra ir reputacijos elementai.41  

                                                           
38 Luhmann N. Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives in D. Gambetta Trust: making and breaking 

cooperative relations. 1988, p 100.  
39 Mayer R., Davis J., Schoorman F. An integrative model of organizational trust, Academy of Management review. 

1995, p. 727.  
40 Ten pat. 
41 Lee M., Turban E. A trust model for consumer internet shopping. International journal of electronic commerce 6, 

2001, p. 75-91.  
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2.2. Vartotojų pasitikėjimas elektronine prekyba: elektroninės prekybos 

patikimumas ir iššūkiai 

 

Mokslininkai, vadovaudamiesi bendra pasitikėjimo sąvokos koncepciją, apibrėžė vartotojo 

pasitikėjimą elektronine prekyba kaip „vartotojo pasiryžimas tapti pažeidžiamu nuo pardavėjo 

veiksmų vykdant elektroninėje parduotuvėje sudarytą sandorį, vadovaujantis prielaida, kad 

pardavėjas elgsis atitinkamai, nepriklausomai nuo vartotojo galimybės stebėti ir kontroliuoti 

pardavėją“42 arba „suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas pardavėjo verslo praktika elektroninėje 

erdvėje, ypatingai jo elektronine svetaine“43.  

Šiandien elektroninė prekyba vartotojams ypatingai asocijuojasi su privatumo, saugumo ir 

informacijos kontrolės pavojais. Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) atlikti tyrimai 

rodo, kad ES šalių vartotojai, nerimauja dėl įvairių nusikaltimų elektroninėje erdvėje grėsmių: 52 

proc. apklaustųjų teigė nerimaujantys dėl asmens duomenų vagystės ir neteisėto jų naudojimo, 

pavyzdžiui, apsiperkant internetu, 49 proc. baiminasi dėl pavojaus tapti sukčiavimo, naudojant 

kredito kortelių arba banko duomenis, aukomis, 45 proc. bijo, kad gali būti įsilaužta į jų asmeninę 

socialinio tinklo ar elektroninio pašto paskyrą. Be to, po daugelio nusivylimo atvejų, vartotojams 

kelia susirūpinimą prekės pristatymo klausimas „laiko tarpas tarp pirkimo ir prekės gavimo“, 

galimybė grąžinti prekę bei teisė į žalos atlyginimą.  

Vienuoliktoji vartotojų sąlygų suvestinė44 atskleidžia, kad vieningos skaitmeninės rinkos 

mastai Europos Sąjungoje auga, tačiau ji vis dar susiduria su tam tikromis problemomis. Pusė 

Europos Sąjungos gyventojų 2014 m. prekes ar paslaugas įsigijo internetu. Tačiau iki šiol vartotojai 

jaučiasi saugesni įsigydami prekes ar paslaugas internetu iš savo šalies pardavėjų (paslaugos 

teikėjų) (61 proc.) nei pirkdami iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (38 proc.). Tuo tarpu 

remiantis Vienuoliktosios vartotojų sąlygų suvestinės duomenimis, 45,3 proc. Lietuvos gyventojų 

pasitiki elektronine prekyba (perkant savo šalyje), o 33,1 proc. Lietuvos vartotojų pasitiki pirkdami 

iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių. Vartotojų pasitikėjimas, perkant prekes ar paslaugas iš 

kitų Europos Sąjungos valstybių narių, yra mažesnis, kadangi vartotojai susiduria su daug 

problemų, tokių kaip: prekių nepristatymas ar prekės neatitikimas nurodytam interneto tinklalapyje. 

Taip pat nemažai problemų sukelia pirkėjo gyvenamoji vieta, kadangi pasitaiko atvejų, kai 

pardavėjai atsisako pristatyti užsakytas prekes į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, kurios 

pardavėjams atrodo mažiau patikimos. Lietuvoje vartotojai, įsigiję prekes ar paslaugas internetu, 

dažnai skundžiasi dėl sutartu laiku nepristatomų užsakytų ir iš anksto apmokėtų prekių bei už jas 

                                                           
42 Lee M., Turban E. A trust model for consumer internet shopping. International journal of electronic commerce 6, 

2001, p. 79. 
43 Shankar V., Urban G., Sultan F. Online trust: a stakeholder perspective: concepts, implications and future directions. 

Journal of strategic Information systems. 2002, p. 325-344.  
44 Vienuoliktoji vartotojų sąlygų suvestinė. Prieiga internete  

<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_en.pdf  

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_en.pdf
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negrąžinamų pinigų; atsisakomų pristatyti prekių pagal nurodytą informaciją (motyvuojant, jog 

prekių nebėra arba prekės kaina yra žymiai didesnė); pristatytų ne tokių prekių, kokias užsakė; 

nesutikimo atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties; nenutraukiamo prekių siuntimo, vartotojui 

nebepageidaujant jų gauti.  

Tokiu būdu, siekiant, kad vartotojai pasitikėtų elektronine prekyba, privalo būti teikiamos 

patikimumo garantijos įvairiems veiksniams. Tikimybė, kad vartotojui prireiks papildomo 

pasitikėjimą keliančio įrodymo auga didėjant interaktyvumui ir rizikai. Tačiau šiuo metu 

akcentuojami šie pagrindiniai elektroninės prekybos patikimumo veiksniai: 

- Finansinių transakcijų saugumas. Virtualių atsiskaitymų saugumas yra pagrindinis 

elementas siekiant didinti pirkėjų, besinaudojančių elektroninės prekybos paslaugomis, 

pasitikėjimą. 

- Konfidencialumas ir duomenų apsauga. Internetas yra atviras ir visiems prieinamas ir 

tai apsunkina duomenų naudojimo ir valdymo kontrolę. Kai yra reikalaujama pateikti duomenis, 

būtina suteikti tam tikras garantijas ir išsamią informaciją, kaip juos numatoma naudoti.  

- Ginčų sprendimas. Iškilus nesutarimams tarp vartotojo ir pardavėjo, rekomenduotina 

naudotis greitu, pigesniu ir efektyvesniu ginčų sprendimų metodu kaip alternatyva sudėtingoms 

teisinėms procedūroms. Pavyzdžiui viena iš didžiausių elektroninių parduotuvių Ebay konfliktams, 

kilusiems dėl per šią sistemą įsigytų prekių spręsti taiko bendrovės vidinę konfliktų  

Vienareikšmiškai pasitikėjimas turi būti pagrindinė bet kurio elektroninės prekybos subjekto 

strategijos ašis. Sėkmingos elektroninės parduotuvės yra apibrėžiamos, kaip tos, kuriomis vartotojai 

pasitiki ir kurios gali sumažinti vartotojų rizikos suvokimą per efektyvią rinkodarą ir technologijų 

tobulinimą45. Taigi elektroninės prekybos subjektas, norėdamas turėti sėkmingą verslą, turi dėti 

daug pastangų pelnyti vartotojų pasitikėjimą. Tačiau, tam neužtenka būti vien tik patikimumu, t. y. 

užtikrinti geriausią kokybės bei kainos santykį, atsižvelgti į kliento interesus, vykdyti savo 

įsipareigojimus ir gebėti išspręsti kilusias problemas, tačiau taip pat būtina užtikrinti elektroninės 

parduotuvės patikimumą bei vartotojų informuotumą.  

Didelės investicijos į reklamą gali pakeisti tam tikrą vartotojų nuomonę apie tai, kad 

elektroninės parduotuvės steigimas nereikalauja daug lėšų, bei teigiamas žodis perduodamas iš lūpų 

į lūpas, įvaizdis, pinigų grąžinimo garantija bei partnerystė su žinoma kompanija irgi gali padidinti 

pasitikėjimą elektronine parduotuve.  

Įvaizdis yra glaudžiai susijęs su reputacija ir dažnai elektroninės parduotuvės reputacija 

vaidina svarbų vaidmenį nustatant pasitikėjimo parduotuve lygį. Nenuostabu, kad pasitikėjimo lygis 

                                                           
45 Corbitt, B. J., Thanasankit, T. & Yi, H., Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions. Electronic 

Commerce Research and Applications, Vol. 2, 2003, p. 211. 
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buvo didesnis tų elektroninių parduotuvių, kurios turėjo gerą reputaciją, nei tos, kurios jos 

neturėjo.46  

Atsižvelgiant į tai, turi būti pažymėtas skirtumas tarp mažų elektroninių pardavėjų ir tų, 

kurios turi plačiai žinomą prekės ženklą. Kaip parodė tyrimai, skaitmeninėje aplinkoje, vartotojai 

dažnai yra lojalūs ir ištikimi žinomiems prekių ženklams.47 Žinomos įmonės naudojasi savo 

žinomumu ir pripažinimu ir dažnai joms nereikia papildomų veiksmų pelnyti pasitikėjimą. Tokių 

įmonių prekės ženklas yra savaime laikomas pasitikėjimo ženklu, kuris bus plačiau aptariamas 

kitame skyriuje. Todėl vienas iš riziką mažinančių sprendimų gali būti bendradarbiavimas su 

žinoma kompanija. Kaip pavyzdys, gali būti Amazon įmonė, kuri naudoja savo žinomumą ir per ilgą 

laiką užsitarnautą patikimumą vykdant internetinę prekybą, bei pasidalija savo sukurtu teigiamu 

įvaizdžiu su kitomis įmonėmis, kurios prekiauja jų internetinės prekybos platformoje. Tai ypač 

svarbu mažoms įmonėms, kurios neturi galimybių pasiekti vartotojo su savo prekybiniu ženklu. 

Kitas pavyzdys, gali būti eBay tinklalapis (įmonė pati nevykdo prekybos, o yra tik pardavimų 

platforma). Įmonė, sukūrusi savo gerą vardą bei reputaciją, dabar gali laiduoti už tam tikrų 

pardavėjų patikimumą. Bendrovėje įdiegta sudėtinga grįžtamojo ryšio sistema, t. y. vartotojai gali 

vertinti pardavėją pagal įvairius kriterijus (pvz., kainą, būklę, pristatymo ir aptarnavimo sąlygas, 

t.t.), o tik pardavėjai, kurie gavo aukščiausią vartotojų įvertinimą (daugiau nei 90 proc.) gali būti 

pavadinti „geriausiais pardavėjais“. Tai tik keletas iš puikių pavyzdžių, kaip elektroninės prekybos 

subjektų per ilgą laikotarpį įgyta reputacija gali turėti teigiamos įtakos vartotojų pasitikėjimo 

didinimui.  

Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnyba pažymėjo, kad vartotojų atsiliepimai ir 

vertinimai atlieka svarbų vaidmenį didinant pasitikėjimą, tačiau nesuteikia pagalbos, jei vartotojas 

susiduria su tam tikromis problemomis.48   

Vartotojų atsiliepimų sistema, reklama, kuriamas įvaizdis ir partnerystė su žinoma bendrove 

yra tik trumpas pardavėjų naudojamų priemonių elektroninės parduotuvės lankytojo pasitikėjimui 

pelnyti sąrašas. Pasitikėjimo ženklų nurodymas elektroninėse parduotuvėse yra vienas iš galimų 

būdų ir bus šio atliekamo tyrimo dėmesio centre.  

2.3. Elektroninės prekybos pasitikėjimo ženklai 

2.3.1. Kas yra pasitikėjimo ženklas? 

 

Internetiniai pasitikėjimo ženklai apibrėžiami kaip: „bet koks trečiosios šalies ženklas, 

logotipas, paveikslėlis ar simbolis, patvirtinantis, kad konkrečioje internetinėje svetainėje 

                                                           
46 Dennis, C., Merrilees, B., Jayawardhena, C. & Wright, L. T. e-Consumer Behaviour. European Journal of Marketing, 

Vol. 43, No 9/10, 2009, p. 1121-1139. 
47 EP/IMCO study on consumer behavior in a digital environment, 2011, p. 42. 
48 Office of Fair Trading, Internet shopping: An OFT market study, 2007. 
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užtikrinami saugumo ir privatumo reikalavimai bei didinantis pasitikėjimą atitinkama įmone“.49 

Europos verslo atstovai ir vartotojai pasitikėjimo ženklą apibūdina kaip „etiketę ar vaizdinį ženklą, 

kuris rodo, kad prekybininkas dalyvauja tam tikroje patikimumo ženklų schemoje ir atitinka tam 

keliamus reikalavimus, todėl turi teisę publikuoti ženklą savo internetinėje svetainėje“50.   

Pasitikėjimo ženklai yra tam tikra prekės ženklo forma, todėl tinkamas jų naudojimas yra 

ypač svarbus51. Pasitikėjimo ženklai kuriami taip, kad jie būtų lengvai suprantami visiems 

vartotojams, perkantiems internetu, kurie gali gyventi skirtingose šalyse, taip pat prekybininkams ir 

sertifikavimo įstaigoms.  

„Elektroninės prekybos pasitikėjimo ženklai – tai internete paslaugas teikiančių 

prekybininkų taikomas būdas, užtikrinantis internetu perkančių vartotojų saugumą ir tinkamą 

asmeninės bei finansinės informacijos naudojimą, kad pastarasis negalėtų sukelti nepageidaujamų 

pasekmių, tokių kaip neteisėtas duomenų naudojimas, kompiuterių virusai, įsilaužimai į banko 

sąskaitas ir pan.52“ 

Patikimumo ženklas atlieka kelias funkcijas. Visų pirma, padidina pasitikėjimą tarp 

vartotojų ir verslo subjektų. Antra, užtikrina didesnį teisinį tikrumą bei pinigų grąžinimo garantiją, 

dėl ko vartotojai jaučiasi saugesni įsigydami prekes ar paslaugas el. erdvėje. Trečia, patikimumo 

ženklas gali paskatinti sukurti monitoringo, taip pat įgyvendinimo sistemas, bei techninėmis 

priemonėmis užtikrinti vartotojų apsaugą. Ketvirta, turėtų sumažinti ginčų sprendimo išlaidas.  

J. Hornle53 atsižvelgdama į tai, kad patikimumo ženklo turėtojai moka narystės mokesčius, teigia, 

kad šie mokesčiai turėtų padengti ginčų sprendimo išlaidas, arba sudaryti galimybes, kad mokestis 

už ginčų sprendimą būtų kiek įmanoma mažesnis. 

Pasitikėjimo ženklai užtikrina saugumą įvairia apimtimi: mokėjimo saugumas, duomenų 

apsauga, pristatymo saugumas, taip pat daug pasitikėjimo ženklų numato ginčų sprendimo tvarką. 

Nors nemažai pasitikėjimo ženklų patvirtina elektroninės parduotuvės patikimumą tik pagal tam 

tikrą parametrą. Pavyzdžiui, McAfee parodo, kad tinklalapis yra apsaugotas nuo galimų įsilaužimų, 

PayPal patvirtina, kad apmokėjimas pavedimu yra saugus ir pirkėjui, ir pardavėjui, o Symantec yra 

aukščiausios saugumo klasės SSL sertifikatai, kurie šifruoja tarp lankytojo ir serverio perduodamus 

duomenis ir tokiu būdu garantuoja jų konfidencialumą. Plačiau tai aptarsime analizuodami atskirus 

pasitikėjimo ženklus. 

                                                           
49 Studija „A Pan-European Trust mark for E-Commerce: Possibilities and Opportunities IP/A/IMCO/ST/2012-04“, p. 

18. 
50 Ten pat. 
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Skirtingos organizacijos (dažniausiai siejamos su elgesio kodeksų sudarytojomis) sukuria 

standartus (t.y. elgesio kodeksus) tvarkyti el. komerciją ir patvirtinti, kad konkretus verslas 

interaktyvioje aplinkoje (t.y. kodekso narys) atitinka nustatytus reikalavimus. 

Dažniausiai reikalavimai yra skelbiami viešai pasitikėjimo ženklus suteikiančios 

organizacijos el. tinklalapyje. Didžioji dalis narystės sąlygų atitinka teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus: 

 informacija apie pardavėją aiškiai nurodyta ir lengvai prieinama;  

 aiškiai nurodyta ir lengvai prieinama informacija apie pirkimo terminus ir sąlygas; 

 išdėstyta informacija apie produktą / paslaugą, pristatymo laiką, kainą ir privatumo 

nuostatas; 

 nurodyti saugūs mokėjimo būdai.   

Tačiau nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų laikymasis yra tik minimalūs sertifikavimo 

reikalavimai. Dažniausiai pasitikėjimo ženklus suteikiančios organizacijos nustato papildomą 

apsaugą vartotojams, perkantiems internetu, pavyzdžiui, ilgesnius skundo pateikimo terminus arba 

ilgesnį periodą, per kurį pirkėjas gali nuspręsti atsisakyti užsakymo.  

 

8 pav. Pasitikėjimo ženklo schema: prekės ženklas, sertifikatas ir pasitikėjimo ženklą suteikiančios 

organizacijos tinklalapis 

 

Kaip parodyta 8 pav., pasitikėjimo ženklo schemą sudaro ženklas, kuris nurodomas 

elektroninės parduotuvės tinklalapyje, pasitikėjimo ženklo sertifikatas ir pasitikėjimo ženklą 

suteikiančios organizacijos elektroninis tinklalapis. Jeigu pirkėjas nori patikrinti sertifikuotos 
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elektroninės parduotuvės patikimumą, tai gali padaryti paspaudęs ant ženklo ir pamatyti sertifikatą, 

kuris patvirtina, kad parduotuvė yra patikima. Sertifikatas apima informaciją apie sertifikavimo 

laikotarpį bei organizaciją, išdavusią sertifikatą. Jeigu pirkėjas paspaudžia ant šio sertifikato jis yra 

nukreipiamas į organizacijos, suteikusios pasitikėjimo ženklą, tinklalapį, kuriame pateikiama visa 

informacija apie jos veiklą.  

Tokiu būdu, pasitikėjimo ženklas siaurąja prasme suprantamas kaip logotipas, paveikslėlis 

ar simbolis, kuris pateikiamas internetinės parduotuvės tinklalapyje ir, kurio funkcija – nurodyti 

vartotojams, kad internetinė parduotuvė laikosi tam tikrų nustatytų standartų bei taisyklių, todėl ir 

yra patikima. Plačiąja prasme pasitikėjimo ženklas yra daugiau nei tik grafinis simbolis. Tai 

socialinių ir technologinių veikėjų – elektroninės parduotuvės, programinės įrangos, teisės aktų, 

pasitikėjimo ženklo, vartotojų ir pasitikėjimo ženklo suteikiančio subjekto tinklas. Pasitikėjimo 

ženklą suteikiantis subjektas dažniausiai administruoja pasitikėjimo ženklą, sertifikuoja internetinę 

parduotuvę, periodiškai atlieka patikrinimus ir kartais teikia papildomas paslaugas, kaip pavyzdžiui, 

vartotojų atsiliepimų rinkimas. Elektroninės prekybos sertifikavimu gali užsiimti viešieji arba 

privatūs subjektai užtikrindami, kad elektroninę prekybą vykdantis subjektas laikosi tam tikrų 

elgesio ir gerosios praktikos taisyklių. Teisiškai jų nėra privaloma laikytis, tačiau siekiančios įgyti 

sertifikatą, patvirtinantį elektroninės komercijos subjekto patikimumą, internetinės parduotuvės 

priskiriamus įsipareigojimus prisiima savanoriškai.  

Dažniausiai elektroninei parduotuvei pareiškus norą naudoti patikimumo ženklą, atliekamas 

auditas (įvertinimas) ar ji atitinka sertifikavimo reikalavimus. Jei pardavėjas neatitinka vieno ar 

daugiau aspektų, nustatomas terminas, per kurį jis turi ištaisyti neatitikimus. Jei per tą terminą 

problemos išspręndžiamos, patikimumo ženklas pareiškėjui suteikiamas.  

Siekiant įsitikinti, jog internete veikiantys pardavėjai nuolat laikosi patikimumo ženklo 

reikalavimų, tokių ženklų organizacijos neretai atlieka nuolatinius patikrinimus, pavyzdžiui, 

kasmetines inspekcijas ar neplanuotus patikrinimus pažeidimų atveju ar kilus įtarimų dėl pažeidimų 

(išaugus skundų skaičiui). Netinkamas reikalavimų laikymasis nariams gali atnešti įvairių sankcijų - 

teisės naudoti arba publikuoti patikimumo ženklo logotipą (sertifikatą) ribojimas arba sustabdymas 

ir įtraukimas į juoduosius sąrašus. 

Pasitikėjimo ženklai neturi ilgos istorijos, nes elektroninė prekyba yra gana nauja 

komercijos rūšis. Viena iš pirmųjų sėkmingų pasitikėjimo ženklų sistemų tapo Webtrader, kuri 

2000 m. pradžioje buvo inicijuota Europos Komisijos generalinio direktorato ir buvo naudojama 

aštuoniose ES valstybėse, taip pat Šveicarijoje ir Argentinoje. Tačiau 2003 m. ji buvo panaikinta. 

Šiandien įvairūs pasitikėjimo ženklai, kurių dėka siekiama pelnyti vartotojų pasitikėjimą, yra 

naudojami daugelyje Europos Sąjungos ir Azijos šalių, JAV ir Kanadoje (šiame tyrime pateikiama 

ES naudojamų patikimumo ženklų analizė bei sugretinimas). Tačiau neretai pasitikėjimo ženklų 

patalpinimas internetinėse parduotuvėse būna tik reklaminis triukas, neturintis realios reikšmės, bet 
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suteikiantis trumpalaikį pranašumą. Kita vertus, minėti ženklai diskredituoja kitus, „tikrus” 

pasitikėjimo ženklus, nes jei vartotojas matydamas tam tikrą pasitikėjimo ženklą ir manydamas, kad 

jis patvirtina elektroninės parduotuvės patikimumą, joje apsiperka, o vėliau pardavėjas netenkina jo 

lūkesčių, gali nusivilti ir nepasitikėti ne tik tam tikru pasitikėjimo ženklu, bet ir visais pasitikėjimo 

ženklais. 

Dėl minėtos priežasties sertifikavimo procedūros dažniausiai yra reglamentuotos. Skelbiant 

patikimos įstaigos suteiktą pasitikėjimo ženklą, vartotojams suteikiama reali garantija. Šiuo atveju 

vartotojas turi pagrindą manyti, kad minėta garantija remiasi aiškiai reglamentuota sistema.  

Galime išskirti šiuos pasitikėjimo ženklo privalumus vartotojui: 

 Padeda atskirti patikimą elektroninę parduotuvę nuo abejotinos.  

Dažniausiai pirkėjai legvai suranda norimą prekę, palygina kainas, tačiau abejoja pardavėjo 

pasirinkimu, jeigu geriausią pasiūlymą pateikęs pardavėjas nėra žinomas. Tokiu atveju pasitikėjimo 

ženklai yra naudingi vartotojams, nes pasitikėjimo ženklas suteikia daugiau pasitikėjimo ir 

palengvina vartotojų apsisprendimą, nes yra tapatinamas su mažesne numanoma rizika.  

 Užtikrina internetinės parduotuvės patikimumą. 

Vartotojas matydams pasitikėjimo ženklą gali būti tikras, kad internetinė parduotuvė yra 

patikrinta pagal tam tikrus kriterijus ir juos atitinka. Paprastai kriterijų sąrašas įtvirtina pagrindines 

nuostatas dėl vartotojų teisių apsaugos (asmens duomenų apsaugos, sandorio nutraukimo, prekių 

grąžinimo ir pan.), pinigų grąžinimo sistemos, parduotuvių veiklos priežiūros, alternatyvių ginčų 

sprendimo būdų. Be to, sertifikavimo subjektai, net tik patvirtina, kad pardavėjas laikosi tam tikrų 

reikalavimų, bet ir užtikrina, kad periodiškai bus atliekamas internetinės parduotuvės auditas. Taip 

vartotojams suteikiama reali garantija, kad internetinės parduotuvės veikla yra legali, skaidri bei 

atitinka vartotojų teisių apsaugos nuostatas.  

 Patogi ir greita ginčų nagrinėjimo procedūra.  

Dažniausiai pasitikėjimo ženklų administratoriai garantuoja alternatyvų ginčų nagrinėjimą. 

Iškilus ginčui tarp vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir šalims neišsprendus ginčo taikiai, 

vartotojas turi teisę apskųsti pardavėją pasitikėjimo ženklo administratoriui užpildžius prašymo 

formą internetu. Prašymas gali būti susijęs su nepristatytomis prekėmis, netinkančių prekių 

grąžinimu ir sumokėtų pinigų atgavimu ir pan. Dažniausiai klientų aptarnavimo skyrius 

tarpininkauja sprendžiant interneto parduotuvės ir vartotojo ginčą ir tokiu būdu gali būti 

nagrinėjimos nedidelės, ankstyvosios stadijos problemos. Tačiau yra pasitikėjimo ženklai, kurie 

veikia kaip oficialių skundų sprendimo institucijų mediatoriai. 

 Teisinio tikrumo garantija.  

Privalomasis standartų laikymasis didina pardavėjų atsakomybę dėl vartotojų teisių 

apsaugos. 

 Apsipirkimo įvertinimo ir komentavimo sistema. 
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Po prekės įsigijimo, dažnai vartotojas yra prašomas įvertinti bei pakomentuoti savo 

apsipirkimą internetinėje parduotuvėje. Kiekvienas vartotojas taip pat gali pranešti apie nesąžiningą 

pardavėją ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai. taip padėti nubausti pažeidėją.  

 Konsultacijos. 

Vartotojams turi būti suteikiama galimybė pasitikėjimo ženklo administratoriaus sistemoje 

palikti klausimą ir gauti atsakymus apie vartotojų teises perkant internetu. 

Pasitikėjimo ženklo privalumai verslui: 

 Nepriklausomas elektroninės parduotuvės veiklos auditas.  

Pardavėjas gali tobulinti savo veiklos procesus atsižvelgdamas į specialistų pastabas ir 

pasiūlymus. Be to, ruošiantis patikrinimui identifikuojami, tikrinami ir optimizuojami procesai, 

atliekami kiti veiklos gerinimo veiksmai, ir tai iš esmės padeda efektyviau valdyti internetinę 

parduotuvę.  

 Pasitikėjimo sertifikatas ir ženklas.   

Pasitikėjimo ženklas ir sertifikatas tinklalapyje patvirtina internetinės parduotuvės saugumą 

ir patikimumą bei tokiu būdu skatina vartotojus labiau pasitikėti internetine parduotuve ir ją 

pasirinkti, ypač jei parduotuvė jiems nėra žinoma. Tai gali padidinti parduotuvės pardavimus.   

 Apsipirkimo įvertinimo ir komentavimo sistema. 

Pardavėjai turi galimybę tobulinti savo veiklą, remdamiesi realia savo pirkėjų patirtimi.  

 Parduotuvės informacija patikimų internetinių parduotuvių paieškos sistemoje.  

Pirkėjas internetinės parduotuvės informaciją gali rasti pasitikėjimo ženklo administratoriaus 

sistemoje saugių internetinių parduotuvių duomenų bazėje.  

 Patogi ir greita ginčų nagrinėjimo procedūra.  

Vartotojui pateikus skundą sertifikavimo subjekto svetainėje, sertifikavimo subjektas 

glaudžiai bendradarbiauja su pardavėju siekiant priimti teisingiausią sprendimą, kad visos šalys 

būtų patenkintos.  
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3 SKYRIUS. PASITIKĖJIMO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI 

 

Europoje yra populiariausios trys tarptautiniu mastu veikiančios pasitikėjimo ženklų 

organizacijos54. Pirmoji – Euro-Label, apimanti šešis skirtingų valstybių (Vokietijos, Austrijos, 

Lenkijos, Ispanijos, Italijos) pasitikėjimo ženklus. Antroji – EMOTA – Europos elektroninės 

komercijos asociacija. Trečioji – Ecommerce Europe, apimanti septynis skirtingus Europos 

valstybių pasitikėjimo ženklus: Fevad (Prancūzija), BeCommerce (Belgija), Thuiswinkel Waarborg 

(Nyderlandai), FDIH (Danija), Svensk Distanshandel (Švedija), Distansehandel Norge (Norvegija) 

and Netcomm (Italija). Detaliau žr. 1 lentelę. 

 

1 Lentelė. Pasitikėjimo ženklų organizacijos 

Euro-label 

 

EMOTA  

 

Ecommerce Europe  

 

EHI Geprüfter el. parduotuvė 

(Vokietija); pagrindinis Euro-

label filialas 

Handelsverband (Austrija)  

 

Fevad (Prancūzija)  

 

Gütezeichen (Austrija)  

 

ASML (Suomija); ne 

pasitikėjimo ženklo teikėja, bet 

tiesioginės rinkodaros 

asociacija, saugojanti ženklą. 

BeCommerce (Belgija)  

 

ILim Certyfikat (Lenkija)  

 

Bvh (Vokietija)  

 

Thuiswinkel waarborg 

(Nyderlandai) 

L@belsite (Prancūzija); 

neaktyvus  

 

EPAM (Graikija); ne 

pasitikėjimo ženklo teikėja, bet 

nuotolinės prekybos asociacija, 

turinti savo narių elgesio 

kodeksą.  

FDIH (Danija)  

 

Euro-label Italy (Italija); 

neaktyvus  

 

ÁRUKÜLDÖK (Vengrija); ne 

pasitikėjimo ženklo teikėja, bet 

nuotolinės prekybos asociacija 

Svensk Distanshandel (Švedija)  

 

Euro-label Spain (Ispanija); 

neaktyvus 

 

Acepi (Portugalija)  Distansehandel Norge 

(Norvegija)  

                                                           
54 Galutinė Europos Komisijos ataskaita ,,EU online Trustmarks Building Digtal Confidence in Europe”, p. 24. 
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 Svensk Distanshandel (Švedija)  

 

Netcomm (Italija)  

 

 VSV (Šveicarija)  
 

 

Šaltinis: Galutinė Europos Komisijos ataskaita ,,EU online Trustmarks Building Digtal Confidence in Europe”, 

p. 92. 

 

 

3.1. Pasitikėjimo ženklas „EMOTA“  

        

9 pav. EMOTA pasitikėjmo ženklo logotipas 

 

Tai – Europos elektroninės komercijos asociacija, vienijanti nacionalinių pasitikėjimo 

ženklų valdytojus iš 12 Europos valstybių. EMOTA – Europos elektroninės komercijos 

pasitikėjimo ženklas nurodo, jog elektroninės parduotuvės atitinka abu – nacionalinio pasitikėjimo 

ženklo ir europinio pasitikėjimo ženklo, kriterijus55 ir teikia aukšo lygio paslaugas. EMOTA 

pasitikėjimo ženklo pagrindinė misija – skatinti elektroninę komerciją Europoje ir padėti šią politiką 

įgyvendinantiems asmenims pašalinti galimas komercinės prekybos kliūtis. Šiuo metu EMOTA 

nariais yra elektroninės komercijos ir nacionalinių pasitikėjimo ženklų atstovai iš Austrijos, 

Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Suomijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, 

Šveicarijos, ir Lenkijos. EMOTA siekia sujungti elektroninės komercijos vykdytojus į saugų 

tarptautinį tinklą, tokiu būdu palengvinant tarptautinę elektroninę prekybą ir pabrėžiant tarptautinės 

elektroninės komercijos privalumus. 

Pagrindiniai EMOTA tikslai: 

 pašalinti tarptautinės elektroninės komercijos trukdžius Europoje; 

 užtikrinti pilną vartotojų teisių apsaugos harmonizavimą; 

 didinti pasitikėjimą elektroninės prekyba; 

 užtikrinti duomenų apsaugą ir privatumą; 

 užtikrinti sklandžią ir konkurencingą mokėjimų sistemą; 

 sukurti sklandžią prekių pristatymo sistemą tarptautiniu lygmeniu; 

                                                           
55 http://www.emota.eu/information-for-consumers- 

 

 

http://www.emota.eu/european-trustmark-
http://www.emota.eu/european-trustmark-
http://www.emota.eu/information-for-consumers-
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 skatinti verslininkų savireguliacijos mechanizmus sprendžiant problemas 

elektroninėje komercijoje. 

Vartotojai, perkantys iš elektroninių parduotuvių, kurios kartu turi ir nacionalinį, ir europinį 

(EMOTA) pasitikėjimo ženklą gauna tokią naudą: 

 aiškus, išsamus ir tikslus produkto aprašymas ir informacija apie verslininką 

prieš užsakymo pateikimą; 

 patogios, patikimos, saugios ir tinkamos aptarnavimo paslaugos; 

 pranešimai apie visas išlaidas ir atsiskaitymo apribojimus; 

 įskaičiuoti mokesčiai, kuriuos nesudėtinga suprasti (įskaitant pristatymo 

mokesčius); 

 galimybė stebėti užsakymo vykdymą ir istoriją; 

  pristatymas specialiai vartotojui pritaikytu tinkamu laiku; 

  pristatomos prekės yra tinkamos būklės; 

 pagalba gavus sugadintą, nekokybišką, vėluojančią prekę ar prekės nepristačius; 

 aiški prekių grąžinimo tvarka be jokių apribojimų ir sąlygų, kurios nebuvo 

nurodytos prieš užsakymo pateikimą; 

 asmeniniai duomenys ir teisės yra tinkamai apsaugoti ir valdomi. 

EMOTA pasitikėjimo ženklu siekiama, jog siūlomos elektroninės komercijos paslaugos 

būtų vartotojams patogios, patikimos, saugios ir atitinkančios reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, yra 

nustatyti EMOTA pasitikėjimo ženklo akreditacijos kriterijai bei EMOTA pasitikėjimo ženklo 

naudojimo atšaukimo sankcija, taikoma tuo atvjeu, kai el. parduotuvės valdytojas nesilaiko 

nustatytų kriterijų. Taigi nacionalinių pasitikėjimo ženklų valdytojai, norėdami tapti EMOTA 

nariais, privalio atitikti nustatytus akreditacijos kriterijus.  

EMOTA direktorių valdybos patvirtinti akreditacijos kriterijai, kuriuos privalo atitikti 

siekiantys tapti EMOTA nariais, yra šie: 

1. Elgesio kodeksas ir aukštas vartotojų teisių apsaugos lygis (aiški informacija apie 

pardavėją; aiškus, išsamus ir tikslus produkto aprašymas; aiški informacija apie kainas, įskaitant 

visus mokesčius; aiški informacija klientui apie produkto produkto prieinamumą ir pristatymo 

terminus; pristatymas vartotojui patogiu metu ir atsižvelgiant į vartotojo specialiuosius poreikius; 

aiškus prekių grąžinimas ir greitas pinigų grąžinimas; tinkamas klientų aptarnavimas ir skundų 

valdymas; asmens duomenų apsauga atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės 

reikalavimus; tinkama nepilnamečių apsauga; saugūs atsiskaitymo būdai). 

2. Sklandus akreditacijos procesas (nuotolinė, pilnai dokumentuota, interaktyvi ir 

prieinama procedūra, kuri suteikia ir užtikrina verslininkams atitikimą pasitikėjimo ženklo 

reikalavimams; nuotolinė ir interaktyvi pagalba, palengvinanti būtinus verslininkų atliekamus 
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patobulinimus prieš pasitikėjimo ženklo skyrimą; akreditacijos audio įrašas dėl pasitikėjimo ženklo 

sąlygų vykdymo ir patvirtintų sutartinių sąlygų (įskaitant terminus) saugojimo. 

3. Nuolatinis verslininkų monotoringas (minimali metinė reikalavimų laikymosi peržiūra; 

išskirtiniais atvejais papildomi patikrinimai gali būti vykdomi bet kuriuo metu). 

4. Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) (verslininkai privalo suteikti informaciją apie 

AGS nagrinėjant vartotojų skundus). 

5. Reikalavimų vykdymas ir sankcijos (pasitikėjimo ženklo organizacija komunikuoja su 

verslininkais, jeigu jiems reikia nedelsiant išspręsti tam tikras problemas; taip pat ji gali atšaukti 

pasitikėjimo ženklo naudojimą tam tikroje el. parduotuvėje, jeigu verslininkas neatitinka elgesio 

kodekso arba yra nemokus). 

Pastebėtina, jog EMOTA europinis pasitikėjimo ženklas niekada nebūna pateikiamas vienas, 

jis visada nurodomas šalia akredituoto nacionalinio pasitikėjimo ženklo (žr. 10 pav.). 

 

10 pav. EMOTA ir nacionalinio pasitikėjimo ženklo vaizdavimo pavyzdys 

 

3.2. Pasitikėjimo ženklas „Euro-Label“ 

 

11 pav. Euro-Label pasitikėjimo ženklo logotipas 

Tai – šešių ES valstybių narių pasitikėjimo ženklų asociacija tarptautiniu mastu veikianti 

nuo 2002 m. Jos prioritetas – saugi elektroninė komercija56. Euro-Label sukurtas Europos elgesio 

kodekso pagrindu. Šis kodeksas asociacijos peržiūrimas kiekvienais metais ir yra privalomas 

                                                           
56 http://www.euro-label.com/en/about-us/index.html 

 

http://www.euro-label.com/en/about-us/index.html
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vykdyti kiekvienai asociacijos narei. Didžiausias dėmesys yra skiriamas keturiems dalykams: 

sąžiningai prekybai, duomenų apsaugai, skundų valdymo AGS sistemai, saugioms mokėjimo 

procedūroms. Euro-Label pasisako už patikimą apsipirkimą internetu ir tokiam tikslui turi sukūrusi 

vartotojų skundų valdymo sistemas, kuriuos naudojamos tuo atveju, kai tarp pardavėjo ir vartotojo 

iškyla problemų vartotojui perkant internetu. Visi verslininkai, kurie naudojasi Euro-Label 

pasitikėjimo ženklu, yra sėkmingai išlaikę Euro-Label asociacijos parengtą patikrinimų procedūrą 

bei yra reguliariai pakartotinai testuojami. 

ES valstybėse narėse naudojamas Euro-Label pasitikėjimo ženklas: 

Euro-Label Vokietija 

 Euro-Label Austrija 

Euro-Label Lenkija 

 Euro-Label Italija 

       Euro-Label Prancūzija 

Euro-Label Ispanija 

 

Euro-Label pasitikėjimo ženklą Europoje naudoja daugiau nei 75057 Euro-Label asociacijos 

sertifikuotų el. parduotuvių. Verslininkas, siekiantis naudoti Euro-Label pasitikėjimo ženklą savo 

el. parduotuvėje, turi kreiptis į atitinkamą savo valstybės Euro-Label narę, kuri yra nustačiusi tam 

tikrus reikalavimus verslininkams, ir pateikti paraišką. Tuomet norinčiai gauti Euro-Label 

sertifikatą el. parduotuvei yra atsiunčiami dokumentai, pagal kuriuos el. parduotuvė pati turi atlikti 

patikrą. Jeigu ją praeiną, atitinkančiai nustatytus kriterijus el. parduotuvei atsiunčiama sutartis bei 

                                                           
57Haslinger F. Euro-Label. The European Trustmark. Prieiga internete <http://www.gbd-

e.org/events/2009/summit2009/pdf/25_Franz_Haslinger.pdf> 

http://www.gbd-e.org/events/2009/summit2009/pdf/25_Franz_Haslinger.pdf
http://www.gbd-e.org/events/2009/summit2009/pdf/25_Franz_Haslinger.pdf


 42 

AGS gairės, kurios yra privalomos visiems Euro-Label pasitikėjimo ženklą naudojantiems 

verslininkams. Įvykdžiusiai visus sertifikavimo etapus el. parduotuvei suteikiama teisė naudoti 

Euro-Label pasitikėjimo ženklą.  

Euro-Label asociacijos privalumas yra tas, jeigu vartotojui kyla problemų apsiperkant 

internetu ir jis mano, kad pardavėjas pažeidė jo teises ir teisėtus interesus Euro-Label tinklalapyje 

www.euro-label.com gali pateikti skundą. Gavusi vartotojo skundą Euro-Label asociacija 

tarpininkauja tarp vartotojo ir verslininko stengdamasi abi šalis sutaikyti. Vartotojai apie jų skundo 

nagrinėjimo procedūras ir rezultatus yra informuojami el. paštu. Jeigu verslininkas nesilaiko 

nustatytų Euro-Label sertifikato reikalavimų ir pažeidžia vartotojų teises ir teisėtus interesus šio 

ženklo asociacija gali taikyti sankciją – panaikinti teisę naudoti Euro-Label pasitikėjimo ženklą el. 

parduotuvėje. 

Sertifikatus išduodančios šešios Euro-Label asociacijos narės spręsdamos tarptautinius 

ginčus naudoja neatlygintinas nacionalines ir tarptautines skundų valdymo sistemas bei 

neatlygintinas AGS sistemas. Asociacijos nares remia vartotojų organizacijos, viešieji asmenys, 

vyriausybinės ir verslo asociacijos. 

Euro-Label pasitikėjimo ženklo privalumai: 

 nustato vienodas elektroninės komercijos taisykles; 

 reklamuoja nacionalinius Euro-Label pasitikėjimo ženklo narius; 

 užtikrina keliomis kalbomis prieinamą tinklalapį ir tarptautinę skundų valdymo 

sistemą; 

 konsultuoja nacionalines el. parduotuves tarptautinės el. komercijos klausimais; 

 užtikrina sąžiningą prekybą tarp mažmeninę prekybą vykdančio verslininko ir 

vartotojo. 

Euro-Label pasitikėjimo ženklo teikiama nauda verslininkams: 

 sertifikavimas atliekamas suteikiant geriausia praktika pagrįstas konsultacijas; 

 sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimas lemia vartotojų skundų sumažėjimą ir 

pajamų padidėjimą; 

 pasitikėjimo ženklas padeda pritraukti naujus vartotojus; 

 grįžtamasis sertifikavimą atlikusios pasitikėjimo ženklo asociacijos narės ryšys 

padeda el. parduotuvei laikytis tinkamų reikalavimų; 

 parama vykdant elektroninę prekybą tarptautiniu mastu. 

Euro-Label pasitikėjimo ženklo teikiama nauda vartotojams:  

 aiški, visapusiška informacija apie prekių pristatymo terminus ir sąlygas; 

 el. parduotuvės žino ir laikosi vartotojų teisių apsaugą nustatančių reikalavimų; 

 ginčo atveju vartotojas turi trečią šalį (Euro-Label asociacijos narę, suteikusią 

verslininkui sertifikatą), padedančią spręsti kilusį ginčą; 

http://www.euro-label.com/
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 jeigu vartotojo netenkina trečiosios šalies skundų valdymo sistema, jis 

papildomai gali kreiptis į išorines AGS sistemas; 

 tarptautiniai ginčai nagrinėjami anglų kalba arba vartotojo naudojama kalba, 

pagrindus jos naudojimo būtinybę. 

 

3.3. Pasitikėjimo ženklas „Ecommerce Europe” 

 

12 pav. Ecommerce Europe pasitikėjimo ženklo logotipas 

Ecommerce Europe yra elektroninės komercijos asociacija vienijanti daugiau nei 25 000 

Europos el. parduotuvių58. Šios asociacijos pasitikėjimo ženklą neatlygintinai naudoja daugiau kaip 

10 000 sertifikuotų Europos el. parduotuvių. Pasitikėjimo ženklas suteikia geresnę vartotojų ir 

verslininkų apsaugą tarptautinės el. komercijos srtityje nustatant vieną europinį reikalavimų rinkinį 

ir aiškų šių reikalavimų laikymąsi. Ecommerce Europe jungia septynis skirtingus Europos valstybių 

pasitikėjimo ženklus: Fevad (Prancūzija), BeCommerce (Belgija), Thuiswinkel Waarborg 

(Nyderlandai), FDIH (Danija), Svensk Distanshandel (Švedija), Distansehandel Norge (Norvegija) 

and Netcomm.  

Šis pasitikėjimo ženklas užtikrina vartotojui apsaugą kilus ginčui su verslininku, kai prekės 

įsigyjamos kitos ES valstybės narės el. parduotuvėje. Joje esantis pasitikėjimo ženklas rodo, jog 

verslininkas, vykdydamas tarptautinę prekybą, įsipareigojo laikytis Europos elgesio kodekso, 

užtikrinančio etikos standartus skaitmeninėje erdvėje. Kilus ginčui šiuo pasitikėjimo ženklu 

pažymėtos parduotuvės suteikia galimybę neatlygintinai pateikti skundą per Pasitikėjimo ženklo 

paslaugų centrą, jeigu nėra galimybės išspręsti kilusio ginčo vietoje. Pasitikėjimo ženklo paslaugų 

centras priima sprendimą ne teismo tvarka. Tokiu būdu vartotojas gauna sprendimą greitai ir 

lengvai.  

 

3.4. Lietuvoje egzistuojantys pasitikėjimo ženklai 

 

Kaip galime teigti iš aukščiau pateiktų pavyzdžių Europos Sąjungoje yra naudojami 

pasitikėjimo ženklai. Lietuvoje taip pat galime rasti kelis pasitikėjimo ženklų pavyzdžius. 

                                                           
58https://www.ecommercetrustmark.eu/ 

 

javascript:void(0);
https://www.ecommercetrustmark.eu/


 44 

Lietuvos elektroninės komercijos asociacija (toliau – ELKOMA)59 vienija elektroninės 

prekybos įmones, jos nariai bendrauja su kitais nariais, rinkos dalyviais, dalijasi naujausiomis 

tendencijomis, naujienomis bei žiniomis. Šiuo metu ELKOMA vienija 26 el. komercijos subjektus.  

ELKOMA nariai turi galimybę kelti probleminius klausimus asociacijoje, kad ji atstovautų 

jų interesus įvairiose valstybinėse institucijose. Nariai dalyvauja asociacijos renginiuose ir 

mokymuose, dalinasi savo patirtimi su kitais nariais bei prisideda kuriant gerą praktiką Lietuvos 

elektroninės komercijos rinkoje. Pažymėtina, kad visi ELKOMA nariai turi sutikti ir 

pasirašyti etiško verslo deklaraciją, jie gauną tai patvirtinančią žymą. Tinklapiams bus suteikiamas 

patikimumo statusas, kuris priklausys nuo pardavėjo patikimumo, garantijų užtikrinimo 

vartotojams, atsiskaitymo ir duomenų saugumo. Šis el. parduotuvių žymėjimas vartotojams leis 

įvertinti el. parduotuvės patikimumą ir atitikimą pačių rinkos dalyvių išsikeltiems kriterijams. 

 

13 pav. ELKOMA pasitikėjimo ženklas, pateikiamas nario tinklalpyje 

 

Siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą el. prekyba Lietuvoje privataus sektoriaus iniciatyva 

sukurtas www.evertink.lt projektas60, kuris kaupia klientų patirtį ir ją sistemina įvairiais kriterijais. 

www.evertink.lt  tampa viena iš galimybių, leidžiančių vartotojams apsispręsti, kurioje 

konkrečioje internetinėje parduotuvėje pirkti, o parduotuvėms leisti tobulėti. www.evertink.lt 

tinklalapyje skelbiama, kad el. parduotuvės,  dalyvaujančios el. parduotuvės būtų vertinamos pagal 

objektyvius palyginamus vertinimo kriterijus, sukaupiant realių klientų patirtį.  

Atsižvelgiant į tai, jog UAB „Elektroniniai vertinimai“ interneto tinklalapyje 

www.evertink.lt skelbiama, kad įmonės tikslas yra suburti įmones, kurios norėtų būti įvertinamos 

pagal objektyviai palyginamus vertinimo kriterijus, o pirkėjų atsiliepimų portale, be kita ko, 

teigiama, kad tai padėtų įmonėms formuoti pirkėjų lojalumą, naudoti duomenis marketingui, stebėti 

savo bei konkurentų el. parduotuvės reitingus bei išanalizavus pirkėjų vertinimus, atrasti el. 

parduotuvės silpnąsias sritis ir jas patobulinti, buvo kreiptasi į UAB „Elektroniniai vertinimai“ bei 

pateikti 7 atviri klausimai, susiję su elektronine prekyba. 

Į klausimą, kodėl buvo nuspręsta sukurti pirkėjų atsiliepimų portalą, bendrovė nurodė, kad 

vienas iš sukūrimo tikslų yra kelti elektroninės prekybos pasitikėjimą Lietuvoje. Nurodė, kad 

Lietuvoje labai trūko pirkėjų atsiliepimų portalo, kuris būtų nepriklausomas, nešališkas ir 

konkretus. Pažymėjo, kad bendrovė yra trečioji šalis, terpė tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pirkėjas gali 
                                                           
59 Informacija apie Lietuvos elektroninės komercijos asociaciją pateikta remiantis tinklalapio http://www.elkoma.lt/ 

informacija 
60 Informacija parengta pagal vartotojų atsiliepimų www.evertink.lt tinklalapyje pateiktą informaciją  

http://www.evertink.lt/
http://www.evertink.lt/
http://www.evertink.lt/
http://www.evertink.lt/
http://www.elkoma.lt/
http://www.evertink.lt/
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laisvai išsakyti savo nuomonę apie apsipirkimą ir žinoti, kad jo atsiliepimas nebus ištrintas, o 

pardavėjas turi galimybę po neigiamo atsiliepimo susisiekti su klientu ir pabandyti rasti problemos 

sprendimo išeitį. Nurodė, kad lygiuojamasi į užsienio rinką, kurioje elektroninė prekyba yra labai 

stipri, o pagrindinis stiprios elektroninės prekybos rinkos požymis yra nepriklausoma pirkėjų 

atsiliepimų sistema. 

Į klausimą, kokie reikalavimai keliami nariams, bendrovė pažymėjo, kad įmonės ar 

asmenys, vykdantys individualią veiklą ar pagal verslo liudijimus, turi turėti elektronines 

parduotuves, kurios prekiauja Lietuvos rinkoje. 

Į klausimą, ar įmonės prisijungusios prie bendrovės portalo ir įsigijusios narystę, gali 

panaikinti neigiamus vartotojų atsiliepimus, UAB „Elektroniniai vertinimai“ nurodė, kad įmonės 

negali trinti nei teigiamų, nei neigiamų atsiliepimų. Bendrovė nurodė, kad portalo tikslas surinkti 

objektyvią vartotojų nuomonę. Pažymėjo, kad atsiliepimas gali būti ištrintas tik tada, jei elektroninė 

parduotuvė įrodo, kad atsiliepimą palikęs žmogus panaudojo neegzistuojamą užsakymo numerį. 

Taip pat nurodė, kad necenzūriniai atsiliepimai irgi nėra viešinami, kiekvienas atsiliepimas yra 

perskaitomas sistemos administratoriaus ir, jei nėra pažeidimų, yra patvirtinamas. 

Į klausimą, ar įmonės, prisijungusios prie bendrovės projekto, prašys vartotojų įsigijusių 

prekes/paslaugas iš jų internetinės parduotuvės, palikti atsiliepimą apie įsigytą prekę/paslaugą, 

portale, bendrovė nurodė, kad įmonės, prisijungusios prie portalo turi galimybę siųsti savo 

klientams po apsipirkimo laišką su nuoroda, kurioje yra prašoma įvertinti apsipirkimą. 

Į klausimą, kaip bendrovė užtikrins, kad asmeniniai duomenys apie vartotoją, be jo 

sutikimo, nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz. į jo el. paštą nebūtų siunčiami 

nepageidaujami reklaminiai elektroninių parduotuvių pranešimai), bendrovė nurodė, kad vartotojų 

asmeniniai duomenys nėra matomi įmonėms. Nurodė, kad portalo sistema turi SSL duomenų 

apsaugos sertifikatą. 

Į klausimą, kokios, bendrovės nuomone, priemonės galėtų padėti padidinti vartotojų 

pasitikėjimą elektronine prekyba, bendrovė pažymėjo, kad tai būtų papildomas sertifikatas 

elektroninėms parduotuvėms. Pažymėjo, kad atitikus visus reikalavimus elektroninė parduotuvė 

metams laiko gautų patikimos elektroninės parduotuvės sertifikatą. UAB „Elektroniniai vertinimai“ 

nuomone, vienas iš sertifikato reikalavimų turėtų būti, kad elektroninė parduotuvė informuotų savo 

klientus apie nepriklausomą pirkėjų atsiliepimų portalą, kuriame jie gali paskaityti objektyvią kitų 

žmonių nuomonę arba patys palikti atsiliepimą. Pažymėjo, kad toks punktas užkirstų kelią 

atsiliepimams, kūne yra kaupiami elektroninių parduotuvių vidiniuose puslapiuose, tokius 

atsiliepimus pati elektroninė parduotuvė gali rašyti, neigiamus ištrinti ir suklaidinti vartotoją. 

UAB „Elektroniniai vertinimai“ pažymėjo, kad bendrovę domintų bendradarbiavimas bei 

dalyvavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuojamuose teminiuose 

seminaruose vartotojų teisių apsaugos klausimais. 
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3.5. Kiti ES šalyse naudojami pasitikėjimo ženklai 

 

Ankstesnės studijos ir moksliniai tyrimai parodė, kad yra didelė įvairovė ES naudojamų 

pasitikėjimo ženklų ir reikšmingų skirtumų tarp jų.61 ECC-Net duomenimis 2013 m. pirkdami 

Europos internetinėse parduotuvėse vartotojai galėjo susidurti su 54 internetiniais pasitikėjimo 

ženklais62. Nuo to laiko buvo sukurti nauji pasitikėjimo ženklai. Pavyzdžiui, 2013 m. buvo 

nustatyta, kad prekybininkai neturi pasitikėjimo ženklų Latvijoje, tačiau šiuo metu šalies pardavėjai 

sėkmingai naudojasi Also garantē pasitikėjimo ženklu.  

Kita šalis, kur 2013 m. nebuvo nustatytas joks pasitikėjimo ženklas, yra Italija. Šiuo metu 

šioje šalyje veikia pasitikėjimo ženklas Consorzio Netcomm. Tačiau pažymėtina, kad kai kurie 

pasitikėjimo ženklai nepasiekia finansinio tvarumo ir išnyksta. Pavyzdžiui, Lietuvoje registruotas 

pasitikėjimo ženklas eShops arba Jungtinės Karalystės WebtraderUK ir TrustUK yra nebeaktyvūs. 

Galima surasti ir daugiau tokių pavyzdžių. 

Siekiant surinkti aktualius duomenis apie ES naudojamus pasitikėjimo ženklus, darbo grupė 

sudarė klausimyną, kurį išsiuntė visoms Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo (angl. 

CPC) ir Europos vartotojų centrų tinklo nariams (angl. ECC). Surinktą informaciją įvertino ir 

apibendrino darbo grupė. Pažymėtina, kad į pateiktus klausimus atsakė organizacijos iš 17 valstybių 

– Čekijos, Slovakijos, Italijos, Nyderlandų, Latvijos, Danijos, Švedijos, Airijos, Vokietijos, 

Bulgarijos, Prancūzijos, Maltos, Liuksemburgo, Kipro, Portugalijos, Vengrijos ir Lenkijos. 

Kadangi ES naudojamų pasitikėjimo ženklų yra labai daug ir dauguma jų neturi plataus 

naudotojų rato, šio skyriaus tikslas nėra pateikti išsamią ES šalių pasitikėjimo ženklų analizę, o 

siekiama  išskirti įvairių ES naudojamų pasitikėjimo ženklų skirtumus – kokias paslaugas vartotojui 

užtikrina ir kokią pridėtinę vertę ar saugumo garantijas sukuria tokius ženklus naudojantys 

elektroninės komercijos subjektai.  

Pažymėtina, kad 92 proc. apklausoje dalyvavusių ECC ar CPC organizacijų narių nurodė, 

kad jų valstybėje yra registruoti pasitikėjimo ženklai. Be to, apklausos rezultatai rodo, kad 

daugumoje ES šalių naudojamas daugiau nei vienas pasitikėjimo ženklas (daugiau informacijos 

pateikta 1 priede). Toks skaičius parodo, kad pirkdami Europos internetinėse parduotuvėse 

vartotojai gali susidurti su daugybe pasitikėjimo ženklų, tačiau vis dėlto yra šalių, kurių 

prekybininkai jų neturi63. 

Apklausos rezultatai rodo, kad įmonė, norėdama įgyti teisę naudoti pasitikėjimo ženklą savo 

elektroninėje parduotuvėje privalo atitikti keliamus sertifikavimo kriterijus, kurie dažniausiai 

                                                           
61 ECC-Net Trust marks report 2013 ”Can I trust the trust mark?” Prieiga internete 

<http://www.ecc.lt/upload/iblock/b3d/b3d11fa1d9fddb38722224b4aac7379d.pdf > 
62 Ten pat. 
63 Jokių e-komercijos sistemų patikimumo sertifikavimo schemų neturi Bulgarija ir Kipras. 

http://www.ecc.lt/upload/iblock/b3d/b3d11fa1d9fddb38722224b4aac7379d.pdf
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atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tačiau įvairios pasitikėjimo ženklų organizacijos 

numato ir specialius kriterijus savo nariams. Atkreiptinas dėmesys, kad pasitikėjimo ženklai 

dažniausiai neturi atskiro teisinio reglamentavimo, o pasitikėjimo ženklų organizacijos arba 

vadovaujasi nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, arba sukuria papildomas 

taisykles, kurios privalomos tik pasitikėjimo ženklo organizacijos nariams.  

Didžioji dalis ištirtų ženklų savo interneto svetainėse skelbia tokių kriterijų sąrašą bei turi 

specialius dokumentus, kuriuose išdėstyti aiškiai apibrėžti reikalavimai pardavėjams norintiems 

naudotis pasitikėjimo ženklu ir tapti tam tikros sistemos dalimi.  

Žemiau darbo grupė išskyrė tam tikrus specialius reikalavimus, kurie apibūdina pasitikėjimo 

ženklų skirtumus ir išskirtines savybes. 

Čekijoje naudojamas pasitikėjimo ženklas vartotojams suteikia daugiau informacijos, negu 

reikalaujama pagal ES teisės aktus, kurie perkelti į nacionalinę teisę (APEK)64.  

Portugalijos Confio pasitikėjimo ženklo schemos nariai turi naudoti vartotojų skundų valdymo 

sistemas. 

Vokietija 

• Duomenų apsauga: pardavėjas privalo nurodyti nuoseklų planą elektroninės 

parduotuvės veiklos sutrikimo atveju bei paskirti atsakingus asmenis, apibrėžti jų atsakomybę ir 

įgaliojimus. 

• Jeigu vartotojas nori grąžinti prekę arba atšaukti užsakymą, visi mokėjimai turi 

pasiekti jį ne vėliau kaip per 30 dienų. Vartotojui turi būti pateiktos taisyklės, kas turi padengti 

pristatymo išlaidas (TUV SUD)65.  

Danijoje siekiama, kad internetinėse parduotuvėse būtų galima lengvai nutraukti vaikų ir 

paauglių sudarytas sutartis. Vaikai ir jaunimas neturi pateikti asmens duomenų, nebent tėvai duoda 

tam sutikimą (e-market)66.    

Nyderlanduose pasitikėjimo ženklo organizacijos suteikia pirkėjams galimybę atšaukti savo 

užsakymą per ilgesnį laikotarpį, nei numatyta nacionaliniuose teisės aktuose. Taip pat kiekvienais 

finansiniais metais atliekamas pasitikėjimo ženklo turėtojų patikrinimas (Thuiswinkel Waarborg)67.  

Be kita ko, Nyderlanduose numatytas „garantinis fondas“, kuris užtikrina pinigų grąžinimą pirkėjui 

net ir pardavėjo bankroto atveju (KeurOnline)68.   

Švedijos pasitikėjimo ženklo organizacija vartotojams sudaro galimybę visuomet kreiptis į 

pardavėją – prašyti pagalbos ar pateikti skundą. Taip pat numato, kad vaikams prekės ar paslaugos 

gali būti parduotos tik jei tėvai duoda tam sutikimą (Trygg E-Handel)69.   

                                                           
64 http://www.apek.cz/gallery/4/1316-apek-certifikovany-obchod-certifikacni-pravidla-01062013.pdf/.  
65 http://www.safer-shopping.com/quality-criteria.html/. 
66 https://www.emaerket.dk/netbutik/e-maerkets-saerlige-krav/.  
67 http://www.thuiswinkel.org/stream/toetsingskader-voor-aspirant-leden-van-thuiswinkel.org-versie-3-6-2013/. 
68 http://www.keurmerk.info/Home/KeurmerkCode/. 
69  http://www.tryggehandel.no/?side=krav/ 

http://www.apek.cz/gallery/4/1316-apek-certifikovany-obchod-certifikacni-pravidla-01062013.pdf/
http://www.safer-shopping.com/quality-criteria.html/
https://www.emaerket.dk/netbutik/e-maerkets-saerlige-krav/
http://www.thuiswinkel.org/stream/toetsingskader-voor-aspirant-leden-van-thuiswinkel.org-versie-3-6-2013/
http://www.keurmerk.info/Home/KeurmerkCode/
http://www.tryggehandel.no/?side=krav/


 48 

Įmonės vertinimą gali atlikti pasitikėjimo ženklą suteikianti organizacija arba nepriklausoma 

trečioji šalis70. 67 proc. tirtų pasitikėjimo ženklų organizacijų pačios vertina, ar pareiškėjas atitinka 

sertifikavimo kriterijus. 

Nepriklausomai nuo to kas atlieka vertinimą, pats sertifikavimo procesas gali būti 

suskirstytas į šiuos tipinius proceso žingsnius: 

• prekybininko užpildyta paraiška; 

• atliekamas patikrinimas, ar prekybininkas yra tinkamai registruotas; 

• auditas (išsami analizė, ar elektroninė svetainė atitinka elgesio kodekse nustatytus 

reikalavimus); 

• audito ataskaita, kurioje gali būti numatyti pakeitimai, kuriuos turi padaryti 

pardavėjas; 

• modifikacija (pardavėjas tobulina svetainę atsižvelgdamas į audito ataskaitoje 

pateiktas pastabas); 

• patikrinimas (pasitikėjimo ženklo organizacija patikrina, ar pardavėjas atliko visus 

pakeitimus); 

• teisės naudoti pasitikėjimo ženklą suteikimas. 

Tyrimo autorių nuomone, vertėtų išskirti kelis pasitikėjimo ženklus, kaip pavyzdžius, 

turinčius išskirtinius sertifikavimo procesus arba atvejus, kai sertifikavimas praktiškai neatliekamas. 

Nyderlanduose pasitikėjimo ženklo Thuiswinkel Waarborg naudotojų patikimumas yra 

tvirtinamas kasmet. Prancūzijoje įmonės, siekiančioms naudoti Fevad pasitikėjimo ženklą, 

pirmiausiai turi praeiti vienerių metų išbandymo laikotarpį, kurio metu jos neturi teisės naudoti šio 

ženklo ir skelbti jo logotipo savo svetainėse.  

Tuo tarpu tam tikrais atvejais, norint naudoti pasitikėjimo ženklą užtenka savarankiškos 

deklaracijos (Chamber Trust Prancūzijoje, Trust you Maltoje, markáruküldök Vengrijoje).  

Slovakijos pasitikėjimo ženklas Obchododporučanyzakaznikmi „Shop recommended by 

customers“ suteikiamas tik pagal klientų atsiliepimus.  

Darbo grupė pastebėjo, kad dažniausiai pasitikėjimo ženklo organizacijos užtikrina tokias 

pačias vartotojų teises (pvz., tokius pačius skundų pateikimo terminus ar laikotarpį atsisakyti 

sutarties), kokios numatytos ir jų valstybių teisės aktuose. Tačiau tam tikrų pasitikėjimo ženklų 

numatytos paslaugos neturi teisinio pagrindo ir vartotojų teisių apsaugos papildomo užtikrinimo 

funkcija vykdoma per pardavėjų arba pasitikėjimo ženklo organizacijų papildomai prisiimtus 

įsipareigojimus užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Tai gali būti galimybė pateikti skundą internetu 

arba pranešti apie neteisėtą pasitikėjimo ženklo naudojimą.  

                                                           
70 2001 m. Europos pasitikėjimo ženklo reikalavimai apibrėžia nepriklausomą šalį, kaip „šalį, dėl kurios nekyla jokios 

tikimybės, kad informuotas ir protingas asmuo galėtų abejuoti pripažintos nepriklausomos trečios šalies gebėjimu veikti 

objektyviai. Ji neturi būti suinteresuota vertinimo rezultatais.“ UNICE-BEUC e-Confidence project (2001). 

BEUC/X/179/2000, p. 13. 
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Olandijos pasitikėjimo ženklas Thuiswinkel Waarborg ir Keurmerk sudaro galimybę pateikti 

skundus, susijusius su jų ženklą naudojančiomis interneto svetainėmis, internetu. Thuiswinkel 

Waarborg taip pat suteikia galimybę pateikti skundą ir apie svetaines, kurios nenaudoja 

pasitikėjimo ženklo, tačiau tokiu atveju Thuiswinkel.org nenagrinėja skundo, o nukreipia jį interneto 

parduotuvei, dėl kurios veiksmų skundžiamasi. Jei vartotojui nepavyksta išspręsti ginčo su 

pardavėju, jis gali paprašyti pasitikėjimo ženklo organizacijos Thuiswinkel.org pagalbos sprendžiant 

kilusį ginčą, išsiunčiant prašymą organizacijai elektroniniu paštu.  

Vartotojai neturi galimybės internetu pranešti apie problemas svetainėse, naudojančiose 

pasitikėjimo ženklus: Airijoje – Digi Sign ir Maltoje – Trust You. Tačiau Maltoje naudojamas 

pasitikėjimo ženklas Trust You suteikia vartotojui galimybę pateikti skundą internetu tiesiogiai 

Maltos Konkurencijos ir vartotojų reikalų tarnybai.  

Slovakijoje veikiantys Overenezakaznikmi/Heureka ir Obchododporucany 

zakaznikmi/Najnakup.sk savo svetainėse sudaro galimybę pirkėjams palikti neigiamus atsiliepimus 

bei vertinimus apie interneto svetaines, kurių prekybininkai negali pašalinti. Taigi kiti pirkėjai gali 

pamatyti ir neigiamus atsiliepimus, jei prekiautojai elgiasi netinkamai.  

Be to, daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių ECC ir CPC organizacijų teigė, kad mažiausiai 

vienas jų šalies pasitikėjimo ženklų siūlo vidines AGS ar panašias paslaugas. Šios paslaugos 

ženkliai skiriasi. Vieni pasitikėjimo ženklai užtikrina tik paprastą vartotojo apsaugą negavus prekės 

ar paslaugos, kiti – gali priimti teisiškai privalomą sprendimą. Valstybės, kuriose naudojami 

pasitikėjimo ženklai, taiko vidines AGS sistemas: Čekijoje – dOP, Danijoje – e-market, Olandijoje 

– Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk, Qshopskeurmerk, mkbOkkeurmerk, KeurOnline, 

Lenkijoje – Rzetelna firma. 

Jei valstybėje veikia AGS sistema, pasitikėjimo ženklų organizacijos paprastai bendrauja su 

AGS institucijomis, jei tokios sistemos nėra, tuo rūpinasi kiti subjektai. Pasitikėjimo ženklai, kurie 

bendradarbiauja su AGS institucijomis: Danijoje – e-market, Vokietijoje – Trusted Shops GmbH, 

EHI Retail Institute GmbH + Bundesverband des Deutschen Versandhandelse.V., Nyderlanduose – 

Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk, Qshopskeurmerk, mkbOkkeurmerk, KeurOnline; 

Švedijoje – Trygg e-handel, Lenkijoje – Rzetelna firma, Portugalija – Confio. 

Siekdami išsiaiškinti, ar pasitikėjimo ženklai skelbia apie įmones, nesilaikančias jų 

reikalavimų, darbo grupė paprašė kiekvienos ECC-Net ir CPC organizacijos nurodyti, ar jų šalyse 

naudojami pasitikėjimo ženklai sudaro nepatikimų ar įtartinų bendrovių „juoduosius sąrašus“.  

Klausimyno rezultatai parodė, kad tik 13 proc. pasitikėjimo ženklų schemų turi juodąjį 

sąrašą. Dažniausiai tokio sąrašo tikslas – pašalinti nesąžiningus pardavėjus iš rinkos, todėl darbo 

grupės manymu, vartotojams būtų svarbu žinoti, kad vienas ar kitas pardavėjas nesilaikė 

pasitikėjimo ženklo organizacijos nustatytų reikalavimų. 
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Juoduosius sąrašus sudaro keletas Olandijos organizacijų: Stichting Webshop 

Keurmerkwarn71,  Stichting Qshops Keurmerk 72, Vennootschap: KeurOnline V.O.F73.   

Švedijos pasitikėjimo ženklas Trygg E-hendel savo svetainėje skelbia įmonių, neturinčių 

teisės naudoti pasitikėjimo ženklą, pavadinimus74.   

Kartais pasitikėjimo ženklai nesudaro „juodųjų sąrašų“, tačiau nurodo interneto svetaines, 

kur tokius sąrašus galima rasti, arba nurodo, kur galima pranešti apie interneto parduotuves, 

neteisėtai naudojančias pasitikėjimo ženklą. Pavyzdžiui, Thuiswinkel.org (Nyderlandai) svetainės 

skyriuje „Įspėjimai“75 vartotojai gali parašyti pastebėjimus bei atsiliepimus apie Thuiswinkel 

Waarborg pasitikėjimo ženklą naudojančias interneto svetaines, kurios galimai elgiasi neteisingai76. 

Lenkijos pasitikėjimo ženklas Rzetelna firma sp.z.o.o publikuoja Nacionalinio skolų registro 

sudarytą juodąjį sąrašą, kuris sudaromas atrenkant duomenis iš labai išsamios Nacionalinio skolų 

registro ir kreditų informacijos biuro bazės.  

Slovakijoje veikiantys Overenezakaznikmi/Heureka ir Obchododporucany 

zakaznikmi/Najnakup.sk taip pat nesudaro „juodojo sąrašo“, tačiau vartotojams suteikiama galimybė 

palikti neigiamus atsiliepimus arba vertinimus apie interneto svetaines, kurių prekybininkai negali 

pašalinti.  

Remiantis apklausos būdu gautais rezultatais, beveik visos pasitikėjimo ženklų organizacijos 

nustato narystės mokestį savo nariams, išskyrus Maltos institucijų administruojamą pasitikėjimo 

ženklą Trust You. 

Pasitikėjimo ženklų organizacijų nustatyti narystės mokesčiai yra skirtingi, tačiau pagal tai, 

ar mokesčiai yra privalomi, ar mokami pasirinktinai, galima išskirti dažniausiai sutinkamus 

mokesčių tipus: 

• vienkartinis registracijos administravimo mokestis (taikomas retai); 

• pirmojo sertifikavimo mokestis (labai dažnas); 

• metinis mokestis (taikomas beveik visais atvejais). 

Mokesčio suma taip pat gali skirtis priklausomai nuo narystės tipo, pardavėjo darbuotojų 

skaičiaus ar apyvartos (taikoma dažniausiai) arba veiklos iki narystės laikotarpio (taikoma retai). 

Mokesčio suma gali svyruoti nuo 200 Eur (APEK, dOP (Čekijos Respublika), Thuiswinkel, 

Keurmerk (Olandija)) iki 4500 Eur per metus (TÜV SÜD (Vokietija)). 

Organizacijos, kurios nurodė, kad gauna vartotojų ar verslininkų klausimus, susijusius su 

pasitikėjimo ženklais, išskyrė šiuos dažniausiai užduodamus klausimus: 

                                                           
71 https://www.keurmerk.info/Leden_Partners/Waarschuwingen/. 
72 https://www.qshops.org/misbruik-en-royering/. 
73 http://keuronline.nl/leden_geen_leden.html/. 
74 http://www.tryggehandel.se/. 
75 http://www.thuiswinkel.org/consumenten/.  
76 http://www.thuiswinkel.org/mededelingen/. 

https://www.keurmerk.info/Leden_Partners/Waarschuwingen/
https://www.qshops.org/misbruik-en-royering/
http://keuronline.nl/leden_geen_leden.html/
http://www.tryggehandel.se/
http://www.thuiswinkel.org/consumenten/
http://www.thuiswinkel.org/mededelingen/


 51 

• Olandijos vartotojų ir rinkų tarnyba pažymėjo, kad gauna vartotojų paklausimus dėl 

tam tikro pasitikėjimo ženklo patikimumo. Taip pat vartotojai skundžiasi, kad tam tikra elektroninė 

parduotuvė, naudojanti pasitikėjimo ženklą, nesilaiko ženklo nustatytų reikalavimų.  

• Danijos vartotojų ombudsmenas irgi nurodė, kad kartais gauna vartotojų skundų dėl 

neteisėto e-mærket pasitikėjimo ženklo naudojimo.  

• Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų tarnyba, kuri sukūrė ir naudoja Trust You 

schemą, siekiant įdiegti gerą praktiką tarp verslininko ir vartotojo, gauna verslininkų klausimų, 

susijusių su tvarka bei reikalavimais norint įgyti teisę naudoti pasitikėjimo ženklą.  

Manytina, kad vartotojai neteikia klausimų, susijusių su šia sritimi, nes nežino, kas yra 

pasitikėjimo ženklas. Tai patvirtina ir Tarnybos atlikta vartotojų apklausa77, kurios duomenimis net 

43,7 proc. respondentų nurodė, kad nežino kas yra pasitikėjimo ženklas. Tą patį faktą patvirtina ir 

2013 m. ECC-Net atlikta apklausa78. Taigi tokie pirkėjai ir neteikia skundų, susijusių su šia sritimi. 

Apklausos rezultatai atskleidžia, kad vartotojus ginančios organizacijos bei įstaigos 

teikiančios pasitikėjimo ženklus nepalaiko glaudžių ryšių. Manytina, kad tokia situacija gali kilti dėl 

to, kad trūksta privataus ir valstybės sektoriaus bendradarbiavimo.  

Darbo grupės manymu, organizacijos, turinčios didelę patirtį, ginant vartotojų teises, gali 

tapti puikiu bendradarbiavimo partneriu, siekiant geresnio vartotojų teisių užtikrinimo.  

Organizacijos, kurios nurodė, kad palaiko glaudų bendradarbiavimą su įstaigomis, 

teikiančiomis internetinius pasitikėjimo ženklus, pažymėjo, kad dažniausiai padeda įstaigoms 

išaiškindamos vartotojų teisių aktus arba peržiūrėdamos elektroninės komercijos sutarties sąlygas. 

70 proc. tyrime dalyvavusių ECC ir CPC organizacijų teigė, kad pasitikėjimo ženklų 

naudojimas neturėtų būti skatinamas valstybės institucijų, nes valdžios institucijos turėtų skatinti tik 

tų pasitikėjimo ženklų naudojimą, kai jos yra įsitikinusios, kad verslininkai, turintys teisę naudoti tą 

pasitikėjimo ženklą, laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tačiau nėra tikslinga priskirti 

patikrinimo ar sertifikavimo funkcijų vykdymo užtikrinimo institucijai.  

Organizacijos taip pat išskyrė valstybės institucijų dažnai pasitaikančią problemą – 

finansinių lėšų ir personalo trūkumą, kaip vieną iš svarbiusių priežasčių, lemiančių, kad 

pasitikėjimo ženklai elektroninėms parduotuvėms turėtų būti suteikiami privačių subjektų.  

Tačiau kai kurios tyrime dalyvavusios ECC ir CPC organizacijos nurodė, kad pasitikėjimo 

ženklus turėtų suteikti valstybės-privataus sektoriaus partnerystė. Čekijos pramonės ir prekybos 

ministerija pažymėjo, kad tokia partnerystė būtų idealus sprendimas, nes valstybės institucija galėtų 

užtikrinti geresnį vartotojų pasitikėjimą internetiniu pasitikėjimo ženklu.  

Pažymėtina, kad vienintelėje Maltoje naudojamo ženklo Trust you organizacija yra valdžios 

institucija Konkurencijos ir vartotojų reikalų taryba (MCCAA). MCCAA suteikia pasitikėjimo 

                                                           
77 Daugiau informacijos – ataskaitos 55 puslapyje, 16 pav.  
78 ECC-Net Trust marks report 2013 ”Can I trust the trust mark?”. P.14. Prieiga internete 

<http://www.ecc.lt/upload/iblock/b3d/b3d11fa1d9fddb38722224b4aac7379d.pdf> 

http://www.ecc.lt/upload/iblock/b3d/b3d11fa1d9fddb38722224b4aac7379d.pdf
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ženklą elektroninėms parduotuvėms ir tikrina, kaip verslininkai gavę teisę naudoti pasitikėjimo 

ženklą laikosi elgesio kodekse nustatytų reikalavimų. Organizacija pabrėžė, kad monitoringą atlieka 

tiriant gautus vartotojų skundus bei vykdant slaptus pirkimus. Maltoje pasitikėjimo ženklo Trust 

you schema veikia nuo 2011 m.  

Dauguma apklausoje dalyvavusių ECC ar CPC organizacijų nurodė šias vartotojų 

pasitikėjimą elektronine prekyba galinčias padidinti priemones: 

• specialios vartotojų ir verslininkų švietimo programos ir platesnė edukacinė veikla 

elektroninės komercijos srityje; 

• vartotojų ir verslininkų nuolatinis informavimas ir švietimas produktų kokybės, 

sertifikavimo ir ženklinimo srityse; 

• efektyvus vartotojų apsaugos teisės aktų įgyvendinimas; 

• saugus atsiskaitymas el. erdvėje; 

• efektyvus ir greitas ginčų nagrinėjimo mechanizmas; 

• verslininkų informavimas apie aktualius ar pasikeitusius teisės aktus. 

Taigi apklausoje dalyvavusios ECC ar CPC organizacijos pripažįsta, kad neužtenka sukurti 

ir nurodyti elektroninėse parduotuvėse tam tikrą pasitikėjimo ženklą, o būtina skleisti informaciją 

apie pasitikėjimo ženklus ir jų sertifikavimo ypatybes. 

3.6. SSL sertifikatai 

 

Tuo tarpu sertifikavimo ženklai atlieka panašias funkcijas kaip ir pasitikėjimo ženklai. Jais 

siekiama, kad vartotojai labiau pasitikėtų elektroninės komercijos subjektu ir žinodami, kad jie yra 

apsaugoti finansiškai, noriau įsigys prekes ar paslaugas iš šių subjektų. Pasitikėjimo ženklai ir SSL 

sertifikatai atrodo labai panašiai – tai yra logotipas, kuris nurodo patikimumo ženklo ar sertifikato 

teikėją. SSL sertifikatas (angl. SSL certificate) – tai elektroninis raktas, kurio dėka yra nustatomas 

svetainės tapatumas ir užšifruojama tarp kliento ir serverio siunčiamą informacija. Sertifikato 

teikėjas (trečioji šalis tarp vartotojo ir serverio) patvirtina naudojamą SSL protokolą ir užtikrina, 

kad šifruoti duomenys sklinda saugiu kanalu, o vartotojas tikrai naudojasi norimo tinklapio ar 

sistemos paslaugomis.79 

Viena iš SSL sertifikatų lyderių pasaulyje yra VeriSign, kurios tinklapyje teigiama, kad 

jeigu vartotojai mato jų ženklą, jie gali būti tikri, kad jie gali pasitikėti nuoroda randama paieškos 

sistemose bei prie tos nuorodos randamu jų ženklu, taip pat tinklapiu, kuriame vartotojas mato 

VeriSign ženklą. Šiomis priemonėmis yra užtikrinama, kad tinklapis veikia teisėtai ir yra saugus 

                                                           
79 SSL Sertifikatai. Prieiga internete < http://www.duomenucentras.lt/ssl >  

http://www.duomenucentras.lt/ssl
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naršyti. Šis SSL sertifikatas garantuoja, kad galima saugiai pervesti pinigus už prekes ar paslaugas 

arba saugiai atsisiųsti dominančią programą ar dokumentus.80  

                           

14 pav. Populiariausių SSL sertifikatų pavyzdžiai 

 

Valstybės institucijų įsikišimas reguliuojant SSL sertifikatus nėra būtinas, kadangi patys 

subjektai, teikiantys SSL sertifikatus, pvz. VeriSign, COMODO ar kt., nenorės susigadinti savo 

sukurto patikimo subjekto įvaizdžio visuomenės akyse, ypač tų asmenų, kurie jau žino šių ženklų 

naudą. Be to, reikia pažymėti, kad ir patys elektroninės komercijos subjektai yra suinteresuoti 

užtikrinti savo patikimumą vartotojų akyse, todėl gali įsigyti SSL sertifikatus už itin žemą kainą, 

t.y. kelis dolerius, būtent tam, kad klientas, kuris įsigyja pas jį prekes ar paslaugas žinotų, kad šis 

pardavėjas ar paslaugų pirkėjas nėra fiktyvus, o rimtai ir atsakingai vykdo veiklą. Taigi net jei SSL 

sertifikatas nėra tokių garsių subjektų kaip VeriSign ar COMODO, tačiau vartotojas jausis saugesnis 

ir mieliau įsigys prekes ar paslaugas iš tokių elektroninės prekybos subjektų. 

Tuo tarpu norint tapti patikimumo ženklo turėtoju ir įgyti teisę naudoti šį ženklą el. 

parduotuvėje elektroninės komercijos subjektas privalo atitikti elgesio kodekso reikalavimus, o 

jeigu šis subjektas neatitinka elgesio kodekso reikalavimų, tuomet jis gali būti pašalintas arba jo 

narystė organizacijoje sustabdyta. Šiuo atveju valstybės įtaka reguliuojant patikimumo ženklą turėtų 

būti minimali, kadangi, patikimumo ženklą administruojanti įmonė yra suinteresuota, kad jų nariai 

atitiktų keliamus reikalavimus, kurie yra sudaryti remiantis teisės aktų nuostatomis bei jų pačių 

numatytomis vartotojų pasitikėjimą didinančiomis galimybėmis. Dėl pasitikėjimo ženklų gausos 

vartotojas gali jaustis pasiklydęs šių ženklų gausoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 SSL Certificates. Prieiga internete < http://www.verisign.com/ssl/ > 

http://www.verisign.com/ssl/
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4 SKYRIUS. VARTOTOJŲ IR VERSLININKŲ NUOMONĖ APIE 

PASITIKĖJIMO ŽENKLUS 

4.1. Vartotojų apklausos rezultatų apžvalga 

 

Vartotojų žinios bei informuotumas apie pasitikėjimo ženklus yra vienas svarbiausių aspektų 

sprendžiant pasitikėjimo ženklų reikalingumo klausimą, taigi Tarnyba atlikdama interneto 

pasitikėjimo ženklų sistemų tyrimą paskelbė apklausą vartotojams, kuri parodė, ar vartotojai žino, 

kas yra pasitikėjimo ženklas, ar yra su juo susidūrę bei ar pasitikėjimo ženklas padėtų stiprinti 

vartotojų pasitikėjimą elektronine prekyba.  

Apklausos rezultatai atskleidė, kad vartotojai turi dar nepakankamai informacijos apie 

interneto pasitikėjimo ženklus ir apie tai, kokią naudą jie gali suteikti. Tačiau prekybininkas, kuris 

savo interneto svetainėje turi pasitikėjimo ženklą, vartotojui atrodo patikimesnis ir sukelia didesnį 

pasitikėjimą. Svarbu pažymėti, kad Lietuvos vartotojai iš esmės dar nepasitiki elektronine prekyba 

ir dažniau renkasi standartines parduotuves, negu internetines.  

Apklausoje dalyvavo 155 respondentai, apklausa buvo viešinama Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje www.vvtat.lt bei skelbiama Tarnybos Facebook paskyroje.  

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų (44,4 proc.) yra 26 – 35 m. amžiaus, taigi 

galima teigti, kad jaunimas ne tik daugiau naudojasi internetu, bet ir dažniau įsigyja prekes ar 

paslaugas internetu. Greitas ir dinamiškas gyvenimo būdas bei sparti technologijų plėtra lemia tai, 

kad šiuolaikinis vartotojas norėdamas sutaupyti laiko renkasi internetinę prekybą. Taip pat internetu 

perkantis vartotojas gali neišeidamas iš namų išsirinkti prekę ar paslaugą bei palyginti bent kelių 

internetinių parduotuvių pasiūlymus. Antra didžiausia vartotojų grupė (29,1 proc.) pateko į 36 – 49 

m. amžiaus kategoriją. 

 

                     15 pav. Respondentų procentinis pasiskirtymas pagal amžių 

http://www.vvtat.lt/
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Į klausimą, ar žino, kas yra pasitikėjimo ženklai, teigiamai atsakė daugiau negu pusė 

respondentų (56,3 proc.), tačiau pažymėtina, kad daugiau nei 40 proc. vartotojų dar nežino, kas yra 

pasitikėjimo ženklas. Lietuvoje pasitikėjimo ženklų naudojimas elektroninėje komercijoje nėra 

populiarus, taigi net tie vartotojai, kurie perka prekes ar paslaugas internetu gali būti su tokiais 

ženklais nesusidūrę. 

 

16 pav. Respondentų, žinanių, kas yra pasitikėjimo ženklas (angl. trustmark), procentinis pasiskirstymas 

 

Didžioji dalis žinančių, kas yra pasitikėjimo ženklas vartotojų yra tokius ženklus matę 

(daugiau nei 40 proc.). Taip pat didelei daliai atsakiusių vartotojų nėra tekę matyti pasitikėjimo 

ženklo perkant elektroninėse parduotuvėse. Svarbu pažymėti, kad šiek tiek mažiau, negu pusė 

respondentų nurodė nežinantys, kas yra pasitikėjimo ženklas, taigi nežinodami, kas tai yra, 

vartotojai galimai minėtų ženklų neatpažįsta net ir tada, jeigu toks ženklas elektroninėje 

parduotuvėje yra naudojamas. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad maža dalis elektroninę 

prekybą vykdančių verslininkų savo parduotuvėse naudoja pasitikėjimo ženklus. Beveik 20 proc. 

respondentų nurodė, kad internetu prekių ar paslaugų neperka iš viso.  

 

17 pav. Respondentų, mačiusių pasitikėjimo ženklą perkant elektroninėse parduotuvėse, procentinis pasiskirtymas 
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Daugiau negu trečdalis (36,6 proc.) vartotojų nurodė, kad ieškodami prekių elektroninėje 

parduotuvėje neieško pasitikėjimo ženklo, o beveik pusė (41,7 proc.) vartotojų naršydami internete 

apie pasitikėjimo ženklus iš viso negalvoja. Vartotojai galimai neturi pakankamai informacijos apie 

pasitikėjimo ženklus, taigi pirkdami internetu apie tai negalvoja, o nežinodami kaip identifikuoti 

pasitikėjimo ženklą galbūt jo ir nepastebi.  

 

18 pav. Respondentų, elektroninėse parduotuvėse ieškančių pasitikėjimo ženklo, procentinis pasisirstymas 

 

Atsakymai į klausimą, kodėl ieško pasitikėjimo ženklų pasiskirstė gana vienodai. 

Daugiausiai respondentų nurodė, kad pasitikėjimo ženklas skatina pasitikėjimą pardavėju (22,5 

proc.), taip pat net 16,6 proc. vartotojų mano, kad pasitikėjimo ženklas garantuoja, kad kilus 

problemų su pardavėju bus suteikta tinkama pagalba. Saugių atsiskaitymo sąlygų užtikrinimas (9,9 

proc.) bei teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymasis (11,3 proc.) taip pat skatina vartotojus 

ieškoti pasitikėjimo ženklų. Visgi į klausimą neatsakė trečdalis respondentų (31,8 proc.), taigi 

darytina išvada, kad tokia dalis vartotojų pasitikėjimo ženklų apsipirkdami internetu neieško. Taip 

pat dalis vartotojų atsakydami į šį klausimą paliko komentarus, kad neteko girdėti apie pasitikėjimo 

ženklus, todėl ir neieško, kad neperka internetu, kad perka tik iš patikimų interneto svetainių, taigi 

pasitikėjimo ženklų neieško ir pan. 

 
19 pav. Respondentų, nurodžiusių, dėl kokių priežasčių ieško pasitikėjimo ženklo internetinėse parduotuvėse, 

procentinis pasiskirstymas 
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Į klausimą, kodėl neieško pasitikėjimo ženklų, didžioji dalis atsakė, kad nežino, kaip 

interneto tinklalapyje atskirti pasitikėjimo ženklą (37,1 proc.), taip pat labai didelė dalis (27,8 proc.) 

nurodė, kad jų sprendimui pirkti konkrečiame tinklalapyje pasitikėjimo ženklas neturi įtakos. 

Pažymėtina, kad kaip ir į klausimą, kodėl ieško ženklų, taip ir į klausimą, kodėl neieško, nemaža 

dalis respondentų (19,2 proc.), atsakė, kad nežino apie pasitikėjimo ženklų egzistavimą, nežino, 

kaip atrodo pasitikėjimo ženklai, nepagalvojo, kad reikia ieškoti pasitikėjimo ženklo, neperka 

internetu ir pan. Taigi vartotojams informacijos apie pasitikėjimo ženklus vis dar trūksta. 

 
20 pav. Respondentų, nurodžiusių, dėl kokių priežasčių neieško pasitikėjimo ženklo internetinėse parduotuvėse, 

procentinis pasiskirstymas 

  

43 proc. vartotojų nurodė, kad pasitiki elektroninę prekybą vykdančia įmone, kurios 

tinklalapyje yra pasitikėjimo ženklas, taigi darytina išvada, kad didžioji dalis vartotojų, kurie žino, 

kas yra pasitikėjimo ženklas, juo ir pasitiki (kas yra pasitikėjimo ženklas žinojo 56,3 proc.). Taip 

pat beveik pusė respondentų atsakydami į šį klausimą neturėjo nuomonės (49 proc.), labai panašus 

skaičius respondentų nurodė, kad nežino, kas yra pasitikėjimo ženklas (40 proc.). 

 
21 pav. Respondentų, pasitikinčių elektroninę prekybą vykdančia įmone, kurios tinklalapyje yra pasitikėjimo ženklas, 

procentinis pasiskirstymas 
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Į klausimą, kodėl nepasitiki elektronine prekyba vykdančia įmone, kurios tinklalapyje yra 

pasitikėjimo ženklas, didžioji dalis (57,6 proc.) neatsakė, o 32,5 proc. nurodė, kad nežino, kokiais 

kriterijais remiantis suteikiami pasitikėjimo ženklai. Kadangi iš atsakymų į ankstesnį klausimą 

matyti, kad tie vartotojai, kurie žino, kas yra pasitikėjimo ženklai, jais ir pasitiki, tai suponavo ir 

tokią didelę dalį į šį klausimą neatsakiusių vartotojų. Komentuodami šį klausimą vartotojai nurodė, 

kad nežino, kas yra pasitikėjimo ženklai; neperka internetu; neturi nuomonės arba išvis tuo 

nesidomi. 

 
22 pav. Respondentų, nepasitikinčių elektroninę prekybą vykdančia įmone, kurios tinklalapyje yra pasitikėjimo ženklas, 

procentinis pasiskirstymas 

 

 Net 53,6 proc. vartotojų nurodė, kad jiems svarbu, kad elektroninė parduotuvė turėtų 

pasitikėjimo ženklą. Šis skaičius viršija apie pasitikėjimo ženklus žinančių vartotojų skaičių, taigi 

darytina išvada, kad atsakinėdami į apklausos klausimus vartotojai gavo šiek tiek informacijos apie 

pasitikėjimo ženklus bei galėjo susidaryti aiškesnę nuomonę. Nuomonės apie tai, ar jiems svarbu, 

kad elektroninė parduotuvė turėtų pasitikėjimo ženklą, neturėjo daugiau negu trečdalis respondentų 

(35,1 proc.). Dešimtadalis respondentų nurodė, kad jiems nesvabu, jog elektroninė parduotuvė 

turėtų pasitikėjimo ženklą. 

 
23 pav. Respondentų, nurodančių, ar jiems svarbu, kad internetinė parduotuvė turėtų pasitikėjimo ženklą, procentinis 

pasiskirstymas 
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Didžioji dalis vartotojų pasisakė už tai, kad pasitikėjimo ženklai turėtų būti skatinami 

valstybės institucijų (88,7 proc.), tai parodo vartotojų pasitikėjimą valstybės institucijomis bei 

tikėjimą, kad valstybės institucijų skatinamas pasitikėjimo ženklas atitiktų visus saugumo, saugaus 

atskaitymo, pristatymo, informacijos nurodymo bei kitus reikalavimus. Likusi dalis respondentų į šį 

klausimą atsakė neigiamai. 

 
24 pav. Respondentų, manančių, kad pasitikėjimo ženklų naudojimas turėtų būti skatinamas valstybės institucijų, 

procentinis pasiskirstymas 

   

Už valstybės ir privataus sektoriaus partnerystę suteikiant pasitikėjimo ženklus 

elektroninėms parduotuvėms pasisakė daugiau negu pusė į apklausos klausimus atsakiusių vartotojų 

(57 proc.), taip pat nemaža dalis nurodė, kad valstybės institucijos turėtų suteikti pasitikėjimo 

ženklus (37,1 proc.), ir tik labai maža dalis respondentų pasisakė, kad privatus sektorius turėtų  

rūpintis tuo, kad elektroninėms parduotuvėms būtų suteikiami pasitikėjimo ženklai. 

 
25 pav. Respondentų nurodančių, kas turėtų suteikti pasitikėjimo ženklus elektroninėms parduotuvėms, procentinis 

pasiskirstymas 

  

Net 71,5 proc. vartotojų mano, kad tikslinga sukurti valstybės institucijos administruojamą 

pasitikėjimo ženklą, neigiamai į šį klausimą atsakė vos 7,9 proc. Manytina, kad valstybės 
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institucijos administruojamo pasitikėjimo ženklo sukūrimas paskatintų vartotojus aktyviau 

dalyvauti elektroninėje komercijoje bei labiau ja pasitikėti. Kita vertus vartotojams dar tikrai trūksta 

informacijos apie pasitikėjimo ženklus bei jų veikimą elektroninėje komercijoje. 

 

26 pav. Respondentų atsakiusių į klausimą, ar būtų tikslinga sukurti valstybės institucijos administruojamą 

pasitikėjimo ženklą, procentinis pasiskirstymas 

 

Apklausiant vartotojus buvo svarbu nustatyti ir kuo vartotojai labiausiai pasitiki 

apsipirkdami elektroninėse parduotuvėse. Didžioji dalis (57,7 proc.) vartotojų nurodė, kad labiausiai 

pasitiki kitų vartotojų rekomendacijomis ir atsiliepimais. Apie ketvirtadalis (25,3 proc.) vartotojų 

nurodė labiausiai pasitikintys elektroninių parduotuvių populiarumu (reitingu). Vartotojai yra linkę 

apsipirkti tik žinomose elektroninėse parduotuvėse, kad išvengtų galimų nesklandumų. 12,9 proc. 

nurodė, kad labiausiai pasitiki pasitikėjimo ženklu, tačiau neišskyrė, kokiu būtent. Komentuodami 

šį klausimą vartotojai papildomai nurodė, kad tiesiog neperka elektroninėse parduotuvėse. 

 
27 pav. Respondentų nurodančių, kuo labiau pasitiki apsipirkdami internetinėse parduotuvėse, procentinis 

pasiskirstymas 

 

Vartotojų atsakymai į klausimą „Kaip manote, kokios priemonės padėtų didinti vartotojų 

pasitikėjimą elektronine prekyba“ labai išsiskyrė: 
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 Suteikiamų garantijų laikymasis. Kad prekybininkai vykdytų savo įsipareigojimus ir 

tada, kai kyla nesklandumų. 

 Aptarnavimo kokybės kėlimas, aktyvi kova su nesąžiningais prekybininkais. 

 Viešumas, jeigu nustatoma pažeidimų, elektroninių parduotuvių reitingavimas. 

 Perkančių vartotojų atsiliepimai. 

 Garantijos dėl kokybės suteikimas. 

 Kuo daugiau informacijos apie elektroninę prekybą. 

 Griežtesnis elektroninės prekybos teisinis reguliavimas. 

 Tinkamas kontrolę vykdančių institucijų darbas bei reakcija į vartotojų skundus. 

 Gerosios praktikos sprendžiant ginčus viešinimas. 

 Elektroninės prekybos teikiamų privalumų viešinimas. 

 Atsiliepimų skaičius. 

 Vartotojų ir pardavėjų teisių bei pareigų lygybė. 

 Valstybės institucijų informacijos apie patikimas ir nepatikimas elektronines 

parduotuves viešinimas. 

 Vartotojus ginančių institucijų logotipų naudojimas. 

 Pasitikėjimo ženklai. 

 Saugus atsiskaitymas internete. 

 Teisės aktuose nurodytos informacijos nurodymas. 

 Oficialus eletroninių parduotuvių sąrašas, kuriame būtų galima patikrinti patikimus 

elektroninės prekybos pardavėjus Lietuvoje ir užsienyje. 

 Griežtesnė nepatikimų elektroninę prekybą vykdančių parduotuvių atsakomybė. 

Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuo 2008 m. atlieka 

reprezentatyvias vartotojų bei verslininkų apklausas apie vartotojų teises. Šių metų apklausoje 

vartotojų buvo teiraujamasi, ar jiems būtų svarbu, kad elektroninė parduotuvė turėtų pasitikėjimo 

ženklą. Pusė visų apklausoje dalyvavusių vartotojų nurodė, kad jiems būtų svarbu, kad elektroninė 

parduotuvė turėtų pasitikėjimo ženklą. Kita pusė, t. y. beveik 46 %  nurodė, kad jiems tai nebūtų 

svarbu. 

50%

46%

4%

Taip

Ne

Nežino

  

28 pav. Respondentų, nurodančių, kad jiems svarbu, kad elektroninė parduotuvė turėtų pasitikėjimo ženklą 

(atsako visi respondentai), procentinis pasiskirtymas 
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Daugumai – 70 proc. – perkančių elektroninėse parduotuvėse yra svarbu, kad elektroninės 

parduotuvės turėtų pasitikėjimo ženklą. Galime daryti išvadą, kad internte prekes ar paslaugas 

perkantys vartotojai yra labiau suinteresuoti tuo, kad elektroninė parduotuvė turėtų pasitikėjimo 

ženklą. 

 
29 pav. Respondentų, nurodančių, kad jiems svarbu, kad elektroninė parduotuvė turėtų pasitikėjimo ženklą? 

(atsako perkantys elektroninėse parduotuvėse), procentinis pasiskirtymas 
 

Į klausimą, ar pasitikėjimo ženklas paskatintų vartotojus pirkti prekes ar paslaugas 

elektroninėje parduotuvėje teigiamai atsakė mažiau negu trečdalis vartotojų (31 %), didžioji dalis 

vartotojų atsakė, kad sunku atsakyti. Pažymėtina, kad dar nedidelė dalis vartotojų perka 

elektroninėse parduotuvėse, be to vartotojams dar trūksta informacijos apie pasitikėjimo ženklus, jų 

veikimo principą, taigi ir vertinti, ar jų naudą vis dar gali būti sudėtinga. 

 

 
30 pav. Respondentų atsakiusių į klausimą, ar pasitikėjimo ženklas elektroninėje parduotuvėje paskatintų 

vartotojus pirkti joje prekes/ įsigyti paslaugas (atsako visi respondentai), procentinis pasiskirstymas 

 

Pusė perkančių elektroninėse parduotuvėse teigia, kad ženklas Trustmark paskatintų pirkti 

šiose parduotuvėse. Elektroninėse parduotuvėse perkantys vartotojai yra labiau suinteresuoti jų 

patikimumu.  



 63 

 
31 pav. Respondentų atsakiusių į klausimą, ar pasitikėjimo ženklas elektroninėje parduotuvėje paskatintų 

vartotojus pirkti joje prekes/ įsigyti paslaugas (atsako respondentai perkantys internetinėse parduotuvėse), procentinis 

pasiskirstymas 

 

Pastebėtina, kad Nielsen Holdings PLC atliktoje pasaulinėje vartotojų apklausoje nustatyta, 

jog dažniau elektronine komercija namų prekybos ir maisto produktams naudojasi pagrinde tik 15-

34 m. respondentų81. Iš šios amžiaus grupės vidutiniškai elektroniniu būdu kasdienius produktus 

namams perka 29 proc. žmonių. Tačiau iš 15-49 m. amžiaus grupės net 56 proc. respondentų sutiktų 

naudoti elektroninės komercijos priemones kasdieniams pirkiniams, jei jiems būtų pasiūlytas jiems 

prieinamas ir patogus produktas.  

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog elektroninė komercija šiame sektoriuje 

galimai turi didelį potencialą, tačiau rinkos dalyviai jo vis dar neišnaudoja. Atsižvelgiant į tai, kad 

namų apyvokos ir maisto prekės Lietuvoje sudaro apie 30 proc. visų namų ūkių išlaidų, šios dalies 

nuolatinis perėjimas į elektroninės komercijos sektorių labai smarkiai keistų bendrą elektroninės 

komercijos produktų ir tradicinės komercijos produktų santykį82.  

Toliau pateikiamas didžiausių Europos rinkoje veikiančių elektroninės komercijos 

bendrovių sąrašas.  

                                                           
81 Nielsen Holdings PLC 2015 m. balandžio mėnesį atlikta apklausa “The Future of grocery e-commerce, digital 

technology and changing shopping preferences around the world”. Prieiga internete 

<https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-

Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf > 
82 The Economist, 2015-09-17 pateikta Europos šalių vartojimo santykių palyginimo skalė, prieiga internete: 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-12  

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-12
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32 pav. Didžiausių internetinių parduotuvių apyvarta 2014 m. 

 

Pirmoje vietoje yra labai smarkiai išsiveržęs JAV prekybos internetu gigantas „Amazon“. Po 

jo pirmame dešimtuke pusę bendrovių sudaro Europos kasdienių prekių ir maisto prekybos centrų 

elektroninės prekybos tinklai. Taigi visos Europos mastu elektroninė prekyba po truputi veržiasi į 

kasdienius produktus, tačiau Lietuvoje vis dar sąlyginai nepaplitusi. Visgi, kaip buvo minėta 

ankščiau, lietuviai, palyginti su kaimyninėmis šalimis, elektronine komercija naudojasi labai 

aktyviai ir šis naudojimasis ateityje panašu, kad tik didės. 

 Atlikus vartotojų apklausas paaiškėjo, kad informacijos apie pasitikėjimo ženklus vis dar 

trūksta apie pusei atsakiusių vartotojų. Nors apie pasitikėjimo ženklus žino apie pusė atsakiusiųjų, 

tačiau didžiajai daliai iš jų nėra tekę matyti pasitikėjimo ženklo. Svarbu paminėti, kad nemaža dalis 

vartotojų nors ir žino apie pasitikėjimo ženklus, tačiau neperka internetu.  

 Pasitikėjimo ženklą turinčia įmone vartotojai pasitikėtų labiau, taip pat tai juos skatintų 

pirkti daugiau.  

 Vartotojai pasisakė už valstybės reguliuojamą pasitikėjimo ženklą bei kuo didesnę 

valstybinių institucijų kontrolę, kuri užtikrintų, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai laikosi teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų bei įvykdė visas sąlygas pasitikėjimo ženklui gauti.  
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 Pirkdami internetu vartotojai didžiausią reikšmę teikia kitų vartotojų paliktiems 

komentarams, būtent perskaitę komentarus jie nusprendžia, ar elektroninė parduotuvė yra patikima 

ir tik tada joje įsigyja prekes ar paslaugas. 

 

4.2. Verslo subjektų apklausos rezultatų apžvalga 

 

Siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą elektronine prekyba, buvo atlikta ir verslo subjektų 

bei verslo asociacijų apklausa. Taip pat buvo kreiptasi ir į verslo asociacijas, savo praktikoje 

naudojančias pasitikėjimo ženklus arba siejančias elektroninę prekybą vykdančius verslo subjektus. 

Šioje apklausos apžvalgoje pateikiami atlikto tyrimo dėl verslo subjektų nuomonės apie 

pasitikėjimo ženklus aprašymas bei rezultatai. 

Atliekant verslo subjektų apklausą, anketa buvo pateikta elektroniniu būdu – patalpina 

interneto tinklalapyje www.apklausa.lt, kad būtų pasiektas kuo optimalesnis respondentų skaičius 

bei apklausta kuo įvairesnė verslo subjektų grupė.  

Anketa buvo sudaryta iš 21 klausimo, iš kurių 20 klausimų buvo su pateiktais galimais 

atsakymais bei paskutinis klausimas paliktas atviro tipo, siekiant sužinoti verslo subjektų platesnę 

nuomone pasitikėjimo ženklų atžvilgiu.  

Kai kuriuose klausimuose, pasirinkus tam tikrą atsakymo variantą, buvo paprašyta pateikti 

nuomonę, pagrindžiančią pasirinktą atsakymą, atskirame laukelyje.  

Iš viso anketą apie patikimumo ženklus užpildė 72 verslo subjektai, į atviro tipo klausimą 

atsakė 42 proc. respondentų.   

Be to, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuo 2008 m. atlieka reprezentatyvias 

vartotojų bei verslininkų apklausas apie vartotojų teises. Šių metų apklausoje verslo subjektų 

apklausoje buvo pateikti 2 klausimai, susiję su pasitikėjimo ženklais. Kadangi šie 2 klausimai 

sutampa su aukščiau minėtos verslo apklausos, vykdytos interneto tinklalapyje www.apklausa.lt 

klausimais, jie bus aptarti analizuojant šią apklausą.  

Atliekant verslo asociacijų apklausą, buvo kreiptasi į 5 verslo asociacijas ir, atsižvelgiant į 

kiekvienos verslo asociacijos tikslą bei misiją, suformuluota 12 atvirų klausimų. Atsakymus bei 

nuomonę pateikė tik 2 verslo asociacijos. 

Atsižvelgiant į tai, jog verslo subjektams viešoje apklausoje ir verslo asociacijoms atskirai 

siųstose apklausose buvo suformuluoti skirtingi klausimai, pirmojoje apžvalgos dalyje bus aptarta 

verslo subjektų apklausos apžvalga, antrojoje – verslo asociacijų. 

Toliau aptarsime atliktos apklausos rezultatus. Pirmuoju anketos klausimu buvo siekiama 

sužinoti, ar verslo subjektai apskritai turi informacijos bei žino, kas yra pasitikėjimo ženklai.  

Pirmuoju anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, ar verslo subjektai apskritai turi 

informacijos bei žino, kas yra pasitikėjimo ženklai.  
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Gauti rezultatai parodė (33 pav.), kad lygiai pusė apklausoje dalyvavusių verslininkų (t. y. 

36 dalyvavę respondentai) žino, kas yra pasitikėjimo ženklas, ir tiek pat verslo subjektų su 

patikimumo ženklais nėra susidūrę bei nežino, koks tai ženklas. 

 
33 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Tuo tarpu uždavus šį klausimą reprezentatyviojoje verslininkų apklausoje procentinis 

pasiskirstymas buvo kiek kitoks: teigiamai atsakė tik 20 proc. respondentų (daugiau didelių 

bendrovių atstovai), tuo tarpu 80 proc. verslo subjektų nurodė, kad nežino, kas yra pasitikėjimo 

ženklas (34 pav). 

 

20%

80%

Taip

Ne

 
34 pav. Respondentų, atsakiusių į klausimą, ar žino, kas yra pasitikėjimo ženklas (angl. – trustmark), 

procentinis pasiskirstymas. 

 

Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad kol kas tik dalis verslo subjektų yra susipažinę, matę ar 

savo verslo praktikoje naudoja pasitikėjimo ženklus. Be to, pastebėta, kad turintys žinių apie 

pasitikėjimo ženklus yra būtent didieji prekybininkai, smulkaus verslo atstovai nėra susidūrę ar turi 

mažiau žinių apie pasitikėjimo ženklus bei jų naudojimą komercinėje veikloje.   

Antruoju anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, kaip verslo subjektai vertina 

pasitikėjimo ženklus elektroninę prekybą vykdančių įmonių elektroninėse parduotuvėse.  
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Iš gautų atsakymų pastebėta (35 pav.), kad didžioji dalis verslo subjektų, t. y. net 63 proc. 

pasitikėjimo ženklus vertina teigiamai. Nemaža respondentų dalis, beveik 32 proc., nurodė, kad šiuo 

klausimu nuomonės neturi. Tik maža dalis – 3 verslo subjektai iš 72 dalyvavusių anketoje nurodė, 

jog pasitikėjimo ženklus vertina neigiamai.  

Iš pateiktų duomenų galima teigti, kad verslo subjektų nuomone, pasitikėjimo ženklo 

naudojimas yra teigiamas verslo subjekto pasirinkimas, norint sustiprinti vartotojų pasitikėjimą 

elektronine parduotuve.  

Taip pat iš rezultatų spręstina, kad neturi nuomonės bei neigiamai pasitikėjimo ženklų 

naudojimą vertina tie verslininkai, kurie nėra susidūrę bei neturi žinių apie patikimumo ženklus. 

 
35 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Trečiuoju anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, ar verslo subjektams svarbu, kad 

pasitikėjimo ženklu būtų nustatomas jo narių elgesio kodeksas, kurio laikymasis būtų vienas iš 

pasitikėjimo ženklo kriterijų.  

Pažymėtina, kad net 84 proc. apklausoje dalyvavusių verslininkų nurodė, jog pasitikėjimo 

ženklu turi būti ir kodifikuotos tam tikros elgesio taisyklės, užtikrinančios pasitikėjimo ženklo 

kriterijų. 9 iš 72 apklausoje dalyvavusių verslo subjektų taisyklių kodifikavimą pažymėjo neigiamu 

atsakymu (36 pav.). 

Iš pateiktų duomenų teigtina, kad verslo subjektams svarbu ne tik pats patikimumo ženklas 

ir jo naudojimas elektroninėje prekyboje, tačiau neatsiejamai svarbu ir tai, kad patikimumo ženklas 

būtų susijęs ir su tam tikromis elgesio taisyklėmis ir normomis bei gerosios praktikos vystymu.    
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36 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Ketvirtuoju anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti verslo subjektų nuomonę dėl 

„juodojo sąrašo“ naudojimo ir viešinimo. 

Gavus rezultatus pastebėta, kad net 90,3 proc. dalyvavusių verslo subjektų nurodė, jog 

asmenų arba grupių, kurie yra nepatikimi, o jų veikla neatitinka reikalavimų, nepaisant taikomų 

sankcijų ir apribojimų, įtvirtinimas „juodajame sąraše“ ir šio sąrašo paskelbimas viešai paskatintų 

verslininkus elgtis tinkamai. Šiuo klausimu neigiamą nuomonę išreiškė tik 8,3 proc. (6 iš 72) 

verslininkų (37 pav.). 

Iš šių duomenų spręstina, jog verslo subjektai palaiko sąžiningai vykdomą komercinę veiklą 

bei sąžiningą konkurenciją. Taip pat darytina išvada, jog verslo subjektai nevengtų prisiimti elgesio 

kodekso taisyklių ir jų laikytis, kad išvengtų paskelbimo „juodajame sąraše“.   

 
37 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 
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Penktuoju anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar verslo subjektų nuomone, 

pasitikėjimo ženklo nurodymas elektroninėje parduotuvėje, gali turėti įtakos vartotojo pasitikėjimui 

tokia parduotuve.  

Iš pateiktų atsakymų spręstina, kad daugiau nei pusė, t. y. beveik 61 proc., apklausoje 

dalyvavusių respondentų mano, jog pasitikėjimo ženklo naudojimas elektroninėje parduotuvėje gali 

būti siejamas su didesniu vartotojų pasitikėjimu pačia elektronine parduotuve. Neigiamą nuomonę 

šiuo klausimu išreiškė beveik 17 proc. respondentų, o 15 proc. respondentų nurodė, jog nuomonės 

šiuo klausimu neturi (38 pav.). 

Įvertinus atsakymus teigtina, jog dauguma verslo subjektų mano, jog patikimumo ženklo 

naudojimas elektroninėje parduotuvėje yra neatsiejamas nuo didesnio pačios elektroninės 

parduotuvės patikimumo ir teigiamo vertinimo vartotojų atžvilgiu. 

 
38 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Šeštuoju klausimu buvo siekiama detaliau išsiaiškinti verslo subjektų nuomonę dėl vartotojų 

paskatinimo apsilankyti bei apsipirkti elektroninėje parduotuvėje, kurioje yra talpinamas 

pasitikėjimo ženklas. 

Pažymėtina, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių verslo subjektų (t. y. 62,5 proc.) 

nurodė teigiamai, 38 proc. respondentų pasirinko neigiamą atsakymą (39 pav.). 

Iš gautos informacijos spręstina, kad nemaža dalis verslo subjektų pasitikėjimo ženklus sieja 

ne tik su galimu didesniu elektroninės parduotuvės patikimumu, tačiau ir su vartotojų ekonominio 

elgesio poveikiu, t. y. paskatinimu apsilankyti parduotuvėje bei įsigyti prekes.   
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39 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Septintuoju anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar patiems apklausoje 

dalyvaujantiems verslininkams svarbu yra/būtų turėti pasitikėjimo ženklą.  

Iš gautų rezultatų matyti, kad daugumai respondentų pasitikėjimo ženklas yra svarbus – 

teigiamą atsakymo variantą pasirinko net 72 proc. respondentų, 26 proc. verslininkų pasirinko 

neigiamą atsakymą (40 pav.). 

Iš gautų duomenų spręstina, jog didžioji dalis verslo subjektų teigiamai vertina pasitikėjimo 

ženklus ir jų naudojimą elektroninėse parduotuvėse bei laiko tokį ženklą svarbiu, vartotojų 

pasitikėjimą prekybininku skatinančiu ženklu. 

 

 

40 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Aštuntuoju klausimu buvo norima išsiaiškinti, kiek verslo subjektų turi ir savo komercinėje 

veikloje naudoja pasitikėjimo ženklus. 
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Iš pateiktų atsakymų spręstina, jog tik maža dalis verslo subjektų, t. y. beveik 21 proc. (15 iš 

72 dalyvavusių respondentų) tokį ženklą naudoja, vykdydami komercinę veiklą ir beveik 78 proc. 

verslininkų nurodė, kad pasitikėjimo ženklų savo komercinėje veikloje nenaudoja (41 pav.). 

Atsižvelgiant į gautų duomenis, spręstina, jog didžioji dalis verslo subjektų, nors ir palankiai 

vertina pasitikėjimo ženklus ir jų naudojimą elektroninėje erdvėje, tačiau patys, galimai dėl 

informacijos ar žinių stokos, savo vykdomoje komercinėje veikloje tokių ženklų nenaudoja.  

 

 

41 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Devintuoju anketos klausimu buvo siekiama išgryninti tų verslo subjektų nuomonę, kurie 

naudoja pasitikėjimo ženklą savo komercinėje veikloje. Buvo klausiama, ar turimas pasitikėjimo 

ženklas padeda verslo subjektams padidinti pardavimų apimtis.  

Iš 20 verslo subjektų, pateikusių atsakymus į šį anketos klausimą, 8 (t. y. 11 proc.) nurodė, 

kad pasitikėjimo ženklas nepadeda padidinti pardavimų apimčių, tuo tarpu 12 (beveik 17 proc.) 

respondentų nurodė, kad būtent pasitikėjimo ženklo naudojimas padeda padidinti pardavimų 

apimtis (42 pav.).     

Teigtina, kad pasitikėjimo ženklų naudojimas yra gana naujas reiškinys verslo praktikoje ir 

tik maža dalis verslo subjektų turi ar savo iniciatyva siekia tokius ženklus naudoti savo vykdomoje 

komercinėje veikloje. Tačiau pažymėtina, kad iš atsakiusių į šį anketos klausimą bei tokius ženklus 

naudojančių verslo subjektų atsakymų spręstina, kad pasitikėjimo ženklų naudojimas laikytinas 

teigiamu aspektu, kadangi verslo subjektai susieja šių ženklų naudojimą su finansine nauda, t. y. 

pardavimų apimčių didėjimu.  
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42 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Dešimtasis anketos klausimas taip pat buvo skirtas verslo subjektams, kurie jau naudoja 

pasitikėjimo ženklą savo komercinėje veikloje. Buvo klausiama, ar pasitikėjimo ženklą verslininkas 

yra įsigijęs iš organizacijos, suteikiančios teisę naudotis pasitikėjimo ženklu?  

Iš 20 verslo subjektų, pateikusių atsakymus į šį anketos klausimą, 12 (beveik 17 proc.) 

nurodė, kad pasitikėjimo ženklą yra įsigiję iš organizacijos, suteikiančios teisę naudotis pasitikėjimo 

ženklu, o 7 respondentai (beveik 10 proc.) pasirinko neigiamą atsakymą (43 pav.).  

Atsižvelgiant į tai bei siejant devintą ir dešimtą klausimus, spręstina, kad beveik tokia pat 

respondentų dalis (devintame klausime 8 verslininkai, dešimtame – 7) nurodė, jog prekių ženklo 

naudojimas nedidina pardavimo apimčių bei tai, kad patikimumo ženklas nėra įsigytas iš 

organizacijos, suteikiančios teisę naudotis pasitikėjimo ženklu. Tokiu būdu darytina išvada, kad 

vartotojams aktualus ir patikimas bei skatinantis apsipirkti elektroninėje parduotuvėje, galimai yra 

būtent tas pasitikėjimo ženklas, kurį suteikia kompetentinga organizacija. 

 

43 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 
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Vienuoliktu  anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar pasitikėjimo ženklo naudojimas 

skatina prekybininkus labiau laikytis teisės aktų reikalavimų.  

Atsakydami į šį klausimą, teigiamą variantą pasirinko beveik 17 proc. respondentų, 11 proc. 

respondentų į šį klausimą atsakė neigiamai, tuo tarpu didžioji dalis – 72 proc. verslininkų į šį 

klausimą atsakymo nepateikė (44 pav.). 

Vertinant atsakymų rezultatus, teigtina, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių 

respondentų nemato aiškių sąsajų tarp pasitikėjimo ženklų naudojimo ir teisės aktų reikalavimų 

laikymosi.  

 

44 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Dvyliktasis anketos klausimas, pateiktas, nurodant platesnį atsakymų variantų pasirinkimą. 

Klausimo tikslas buvo išsiaiškinti verslo subjektų nuomonę dėl galimos pasitikėjimo ženklo 

sukuriamos pridėtinės vertės vartotojui. 

Į šį klausimą daugiau nei pusė dalyvavusių apklausoje verslininkų atsakymo nepateikė, 

beveik 21 proc. respondentų nurodė, kad pasitikėjimo ženklas skatina pasitikėjimą pardavėju, 12,5 

proc. respondentų nurodė, kad pasitikėjimo ženklas parodo, jog pardavėjas užtikrina saugias 

atsiskaitymo sąlygas (45 pav.).  

Taip pat buvo pateikta atskira verslo subjekto neigiama nuomonė apie pasitikėjimo ženklų 

naudojimą interneto tinklalapiuose. Verslo subjekto teigimu, kiekviena elektroninė parduotuvė gali 

įsidėti pačių sugalvotus pasitikėjimo ar garanto ženkliukus, todėl vartotojai į pasitikėjimo ženklus 

neatkreipia dėmesio.  

Iš gautų rezultatų teigtina, kad dauguma verslo subjektų pasitikėjimo ženklus sieja su 

vartotojų teigiamos nuomonės formavimu apie elektroninę parduotuvę bei jos pardavėją. 

Pažymėtina, kad iš pateiktos atskiros verslo subjekto nuomonės bei iš didelio skaičiaus 

neatsakiusių į klausimą respondentų spręstina, kad kai kuriems verslo subjektams trūksta 
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informacijos apie pačius pasitikėjimo ženklus, jų naudojimą bei apie kompetentingas organizacijas, 

suteikiančias teisę naudotis pasitikėjimo ženklais.  

 

45 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Tryliktu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar verslo subjektai naudotų 

pasitikėjimo ženklą, vykdydami komercinę veiklą.  

Iš 72 apklausoje dalyvavusių verslo subjektų net 47 (t. y. 65 proc.) pateikė teigiamą 

atsakymą, 14 (t. y. 19 proc.) respondentų nurodė neigiamą atsakymą, o 11 (t. y. 15 proc.) 

respondentų į klausimą atsakymo nepateikė (46 pav.). 

Iš gautų rezultatų spręstina, kad dauguma verslo subjektų  pasitikėjimo ženklus savo 

vykdomoje veikloje naudoti sutiktų. 

 

46 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Keturioliktas anketos klausimas buvo skirtas išsiaiškinti savo komercinėje veikloje 

nenaudojančių pasitikėjimo ženklų verslininkų nuomonę.  
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Pateikdami atsakymus 54 proc. (t. y. 39 verslo subjektai iš 72 dalyvavusių apklausoje) 

verslo subjektų nurodė, jog pasitikėjimo ženklo nenaudoja, kadangi nežino, kokiais kriterijais 

remiantis suteikiamas toks ženklas, bei kaip įmonės įvertinamos, norėdamos tokį ženklą gauti. 

Beveik 6 proc. verslo subjektų nurodė, kad, jų nuomone, pasitikėjimo ženklas nepadidina vartotojų 

pasitikėjimo elektronine prekyba, 1 proc. dalyvavusių asmenų nurodė, kad pasitikėjimo ženklo 

reikalavimus įmonei būtų sunku atitikti, o 12,5 proc. verslininkų nurodė, kitas priežastis. 26 proc. 

respondentų neatsakė į šį klausimą (47 pav.). 

Pažymėtina, kad verslininkai pateikė įvairias nuomones apie tai, kodėl nenaudoja  

pasitikėjimo ženklo, pažymėdami, kad įmonės savaip siekia ir pasiekia bei užtikrina vartotojų 

pasitikėjimą, nenaudojant pasitikėjimo ženklų.  

Kai kurie verslininkai nurodė, kad apskritai nežino, jog tokie ženklai yra bei tai, kad 

interneto parduotuvėse yra tik pačių elektroninių parduotuvių savininkų sugalvoti paveiksliukai, už 

kuriuos prekybininkai atsakingi tik sau patiems.  

Taip pat buvo pateiktos nuomonės, jog verslininkai nežino, kaip tokį pasitikėjimo ženklą 

gauti, nežino, kas suteikia tokį ženklą ir kur kreiptis, norint tokį ženklą gauti. 

Kai kurie verslininkai nurodė, jog žinomi pasitikėjimo ženklai yra perkami, sumokant tam 

tikrus mokesčius, todėl, jų nuomone, nepadidina parduotuvės saugumo. Taip pat pažymėta, kad 

verslininkai naudotų pasitikėjimo ženklus, jeigu tokio ženklo įsigijimas būtų nemokamas, kadangi 

sumokant mokestį už ženklo įsigijimą, ženklas praranda savo vertę. Kai kurie verslo subjektai 

nurodė, kad papildomos išlaidos smulkiam verslui nereikalingos. 

Tarp pateiktų nuomonių buvo pažymėta, kad pasitikėjimoženklas būtų svarbus, jeigu su juo 

būtų supažindami pirkėjai, būtų nurodoma, kokią papildomą apsaugą jie gautų bei kokios būtų 

taikomos sankcijos, pažeidus nustatytus kriterijus. 

Tarp atsakymų buvo nurodytos nuomonės, jog verslininko atnaujintoje elektroninėje 

parduotuvėje, tituliniame puslapyje, nenumatyta papildoma pasitikėjimo ženklui vieta, kito verslo 

subjekto nuomone, pasitikėjimo ženklas elektroninėje parduotuvėje netiktų dizaino prasme.  

Iš gautų rezultatų spręstina, kad verslo subjektai pasitikėjimo ženklus savo vykdomoje 

komercinėje veikloje naudoti sutiktų, jeigu pasitikėjimo ženklai būtų suteikiami nemokamai. Tačiau 

iš pateiktų nuomonių aiškėja, kad didžioji dalis verslo subjektų neturi jokių žinių apie pasitikėjimo 

ženklus, nėra domėjęsi pateikiama informacija bei būtent dėl šios priežasties nemato pagrindo tokio 

ženklo siekti ir naudoti savo vykdomoje veikloje.    
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47 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Penkioliktuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar verslo subjektai sutiktų investuoti į 

pasitikėjimo ženklo gavimą. 

Dauguma, beveik 60 proc. dalyvavusių respondentų pasirinko neigiamą atsakymo variantą, 

22 proc. nurodė į teigiamą atsakymą, o 18 proc. respondentų atsakymo į šį klausimą nepateikė (48 

pav.). 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus, teigtina, kad, nors dauguma verslo subjektų pasitikėjimo 

ženklus vertina palankiai bei, vykdydami komercinę veiklą, norėtų naudoti pasitikėjimo ženklus, 

tačiau investuoti į pasitikėjimo ženklo gavimą yra pasiruošę tik maža dalis verslo atstovų. 

 

48 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Šešioliktuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar verslo subjektams yra bei būtų svarbu 

atitikti pasitikėjimo ženklui gauti nustatytus kriterijus. 
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Dauguma respondentų, t. y. beveik 78 proc. (56 verslo subjektai iš 72 dalyvavusių 

apklausoje) respondentų pateikė teigiamą atsakymą, 4 proc. (3 verslo subjektai iš 72 dalyvavusių 

apklausoje) nurodė neigiamai, o 18 proc. respondentų atsakymo nepateikė (49 pav.).  

Neigiamą atsakymą pasirinkę verslininkai nurodė, jog pasirinko tokį atsakymą, kadangi 

verslininko reputacija, verslininkų nuomone, užtarnaujama darbu, o vartotojai vertina prekių 

kokybę, bet ne pateiktus ženkliukus. Taip pat pateikta nuomonė, kad geriausias vartotojų 

pasitikėjimo ženklas, tai yra vis sugrįžtantys klientai bei jų pateikti atsiliepimai. 

 

49 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Panašus klausimas buvo užduotas reprezentatyviojoje verslininkų apklausoje (Ar siektumėte 

įvykdyti nustatytus reikalavimus elektroninės parduotuvės pasitikėjimo ženklui gauti?). Procentinis 

pasiskirstymas buvo kitoks. Teigiamai atsakė tik 13 proc. respondentų, neigiamą atsakymą 

pasirinko 5 proc. respondentų, tuo tarpu didžioji dalis – 82 proc. reprezentatyviojoje apklausoje 

dalyvavusių verslininkų nurodė, kad nevykdo elektroninės prekybos (50 pav). 

13%

5%

82%

Taip

Ne

Nevykdau

elektroninės

prekybos

 
50 pav. Respondentų, atsakiusių į klausimą, ar siektų  įvykdyti nustatytus reikalavimus elektroninės 

parduotuvės pasitikėjimo ženklui gauti, procentinis pasiskirstymas 

 

Iš pateiktų rezultatų spręstina, jog aiškėja ta pati tendencija, kaip ir ankstesniuose 

klausimuose – dauguma verslo subjektų palankiai vertina ir siekia, kad vykdoma komercinė veikla 
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vyktų sąžiningai bei sutiktų naudoti pasitikėjimo ženklus, taip pat stengtųsi atitikti nustatytiems 

kriterijams. Tuo tarpu tie verslininkai, kurie neturi žinių, nėra susidūrę ar domėjęsi pasitikėjimo 

ženklais, taip pat, jeigu elektroninės komercijos nevykdo, pateikia neigiamą nuomonę, 

nesuprasdami pasitikėjimo ženklo naudojimo prasmės. 

Septynioliktasis klausimas buvo skirtas išsiaiškinti, ar verslo subjektai mano, kad 

pasitikėjimo ženklo naudojimas skatina prekybininkus labiau laikytis teisės aktų reikalavimų?  

Dauguma respondentų, t. y. 60 proc., atsakydami į šį klausimą pasirinko teigiamą atsakymo 

variantą, neigiamą atsakymą pasirinko 29 proc. verslo subjektų (51 pav.). Iš gautų atsakymų 

spręstina, kad, nors atsakymai nėra vieningi, tačiau dauguma verslo subjektų pasitikėjimo ženklą 

susieja su atsakingu teisės aktų reikalavimų laikymųsi.  

 
51 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Aštuonioliktu apklausos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar, verslininkų nuomone, 

pasitikėjimo ženklų naudojimas turėtų būti skatinamas valstybės institucijų.  

Atsakydami į pateiktą klausimą, didžioji dalis verslininkų – t. y. 55 iš 72 dalyvavusių 

respondentų (76 proc.) pasirinko teigiamą atsakymą, 16 verslo subjektų (22 proc.) atsakė neigiamai 

(52 pav.). 

Iš pateiktų atsakymų spręstina, kad verslo subjektai pageidautų didesnės valstybės institucijų 

iniciatyvos, teikiant informaciją apie pasitikėjimo ženklus bei skatinant verslo subjektus naudoti 

pasitikėjimo ženklus. Taip pat pažymėtina, kad mažesnioji dalis verslo valstybės institucijų 

iniciatyvą laikytų neigiamu aspektu.  
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52 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Devynioliktuoju apklausos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia apskritai yra 

verslininkų nuomonė dėl pasitikėjimo ženklų elektroninėms parduotuvėms suteikimo.  

Atsakydami į pateiktą klausimą, dauguma verslininkų, t. y. beveik 60 proc. respondentų, 

nurodė, kad pasitikėjimo ženklus elektroninėms parduotuvėms suteikti turėtų valstybinio bei 

privataus sektoriaus partnerystė, 33 proc. respondentų pateikė nuomonę, jog suteikti pasitikėjimo 

ženklus turėtų valstybės institucijos, o 4 proc. verslo subjektų nurodė, jog, jų manymu, tą turėtų 

daryti privatus sektorius (53 pav.).  

Iš pateiktų atsakymų spręstina, kad, verslo subjektai noriai bendradarbiautų su valstybės 

institucijomis, suteikiant pasitikėjimo ženklus elektroninėms parduotuvėms bei mano, kad 

valstybinio ir verslo sektoriaus partnerystė būtų optimaliausias pasirinkimas.  

Pažymėtina, kad tik maža dalis (3 iš 72 dalyvavusių verslo subjektų) nurodė, kad 

patikimumo ženklus turėti suteikti išskirtinai privatus sektorius, nesikišant valstybės institucijoms.  

 

53 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 
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Dvidešimtuoju apklausos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar, verslininkų nuomone, 

būtų tikslinga sukurti valstybės institucijos administruojamą pasitikėjimo ženklą?  

Daugiau negu pusė, t. y. 58 proc., dalyvavusių apklausoje verslo subjektų nurodė teigiamą 

atsakymą, 22 proc. respondentų pasirinko neigiamą atsakymą, nuomonės šiuo klausimu neturėjo 

beveik 17 proc. dalyvavusių apklausoje verslininkų (54 pav.).  

Iš gautų rezultatų spręstina, kad didžioji dauguma verslo subjektų mano, kad yra tikslinga 

sukurti valstybės institucijos administruojamą pasitikėjimo ženklą, kuris paskatintų didesnį 

vartotojų pasitikėjimą elektroninėmis parduotuvėmis, tačiau nemaža dalis dalyvavusių šiuo 

klausimu neturėjo nuomonės arba pateikė neigiamą atsakymą.  

 

54 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas. 

 

Dvidešimt pirmasis anketos klausimas buvo atviro tipo klausimas. Juo buvo siekiama 

išsiaiškinti verslininkų nuomonę, kokios priemonės padėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą 

elektronine prekyba.   

Atsakydami į šį klausimą verslo subjektai pateikė itin daug skirtingų nuomonių. Pateikta 

nuomonė, kad vartotojų pasitikėjimą galėtų padidinti verslininkų skaidrumo vertinimas, atlyginimų 

ir „juodųjų kasų“ tikrinimas, taikant sankcijas už nusižengimus bei viešas paskelbimas apie skirtas 

sankcijas.  

Palankiai atsižvelgta ir į pasitikėjimo ženklo sukūrimą, tačiau pastebėta, kad tokį ženklą 

turėtų suteikti privataus ir valstybės sektoriaus junginys, norint išvengti galimos korupcijos šioje 

srityje.  

Verslo subjektai taip pat pažymėjo, kad pasitikėjimo ženklas turėtų būti suteikiamas 

nemokamai, teigiamai įvertinus verslo subjektą, nes nedaugelis verslininkų norėtų vien savo 

iniciatyva investuoti į pasitikėjimo ženklą. Taip pat pažymėta, kad turėtų būti nurodomi aiškūs 

kriterijai pasitikėjimo ženklui bei aiški jų priežiūra, be to, pastebėta, kad svarbus ir visuomenės 
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informavimas. Pasiūlyta valstybės institucijoms po organizuojamo patikrinimo dėl atitikimo 

griežtiems reikalavimams suteikti verslo subjektams pasitikėjimo ženklus. 

Kitų verslo subjektų nuomone, vartotojų pasitikėjimą skatintų ženklai, patalpinti 

elektroninėse parduotuvėse, kuriuos suteikia būtent valstybinės institucijos su galimybe tokią 

informaciją patikrinti valstybiniame tinklalapyje. Tačiau pateikta nuomonių, kad valstybės 

institucijos per mažai informacijos pateikia vartotojams ir verslo subjektams. Siūlyta, kad valstybės 

institucijos glaudžiau bendrautų ir bendradarbiautų su verslo subjektais – organizuotų konferencijas, 

teiktų informaciją apie vartotojų teises ir jų įgyvendinimo praktiką. Pažymėta, kad verslo 

subjektams reikalinga valstybinių įmonių parama. Taip pat pažymėta, kad nesąžiningai veikiančių 

įmonių veikla tūrėtų būti stabdoma. Buvo pateikti pasiūlymai skelbti patikimų ir nepatikimų 

parduotuvių sąrašus. 

Tarp pateiktų nuomonių nurodyta, kad vartotojų pasitikėjimą elektronine parduotuve skatina 

apgavysčių nebuvimas, taip pat svarbu, tai, kiek laiko veikia bendrovė. Verslo subjektai svarbiu 

aspektu nurodė elektroninio puslapio kokybę, pristatymo terminų tikslumą, paminėjo greitą 

aptarnavimą, bendravimą su klientu. Pateikta nuomonė, kad elektroninės parduotuves 

administratoriai privalo klientui suteikti tokio pat lygio konsultaciją kaip ir bendraujant fizinėje 

parduotuvėje. Pažymėta, kad vartotojų pasitikėjimą taip pat skatina tikslus prekės aprašymas, 

greitas pristatymas ir gera prekės kaina. 

Verslininkai pateikė pasiūlymus skleisti daugiau viešos informacijos apie saugų pirkimą 

internetu žiniasklaidoje. Taip pat pažymėjo, kad vartotojams, ypač vyresniems (virš 45-50 metų), 

reikia daugiau informacijos apie elektroninę prekybą, jos niuansus. Pažymėta, kad informacija 

turėtų būti skleidžiama vyresniems vartotojams patogiu būdu – pavyzdžiui, televizijoje. 

Pateikta nuomonė, jog pasitikėjimo ženklu gali pasinaudoti ir nesąžiningi pardavėjau, todėl 

tokio ženklo naudojimas nėra išeitis, skatinant vartotojų pasitikėjimą. Nurodyta, kad pats pirkėjas 

turėtų žinoti, jog elektroninėje parduotuvėje turi būti nurodyta parduotuvės valdytojo informacija, 

kurią turint galima pasitikrinti, kokia pardavėjo reputacija. Atkreiptas dėmesys, kad daugelis 

elektroninių parduotuvių nenurodo jokių kontaktų, taip pat pastebėta, prekybos socialiniuose 

tinkluose problema. 

Verslininkai taip pat atkreipė dėmesį, kad didesnį vartotojų pasitikėjimą sąlygotų draudimas 

fiziniams asmenims skelbtis interneto tinklalapiuose ir pardavinėti ne savo pagamintą ar užaugintą 

produkciją, o perpardavinėti neaiškiais būdais įgytas prekes, kadangi pirkėjai dažnai nukenčia ir 

negali išsireikalauti žalos atlyginimo, o tai diskredituoja oficialią prekybą nuotoliniu būdu 

normaliose svetainėse. Pateikta nuomonė, jog prekyba nuotoliniu būdu ne savo užauginta 

produkcija turi būti draudžiama, nes taip nėra išlaikomas lygių konkurencinių sąlygų užtikrinimas, o 

tokiu būdu prekiaujantys asmenys nėra įgalūs spręsti bei užtikrinti kokybišką perparduotos 

produkcijos garantinių įsipareigojimų taikymą. 
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Pateikta nuomonė, kad valstybinės institucijos vykdytų griežtesnę skelbimų portalų 

kontrolę, nes ji yra tapatinama su prekyba internetu.  

Verslo subjektai taip pat pastebėjo, kad apie blogai dirbančias įmones informacija labai 

greitai pasklinda tarp klientų ir jos tiesiog nebegali dirbti, todėl valstybės kišimasis į šią sferą nėra 

būtinas. 

Išreikšta nuomonė, jog vartotojai pasitiki elektronine prekyba, o problema atsiranda tuomet, 

kai vartotojai patys nemoka naudotis elektronine prekyba, todėl, galimai ir nepasitiki. Kai kurie 

prekybininkai pasidalino nuomone, jog kartais patys vartotojai piktnaudžiauja savo teisėmis.  

Kita apklausos analizės dalis buvo susijusi su verslo asociacijų veikla. Atliekant verslo 

asociacijų apklausą, buvo kreiptasi į 5 verslo asociacijas (Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos 

gamintojų asociaciją, Maisto papildų gamintojų asociaciją, Lietuvos prekybos įmonių asociaciją, 

Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija bei UAB „Elektroniniai vertinimai“) ir, atsižvelgiant į 

kiekvienos verslo asociacijos tikslą bei misiją, suformuluoti atviri klausimai. Atsakymus bei 

nuomonę pateikė tik 2 verslo asociacijos. 

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos 

(toliau – LIKOCHEMA) interneto tinklalapyje www.likochema.lt yra skelbiama, kad 

LIKOCHEMA verslo subjektų gaminiams suteikia pasitikėjimo ženklą: „Aprobavo Asociacija 

Likochema“ kreiptasi į šią verslo asociaciją bei paprašyta pateikti nuomonę į 12 atvirų klausimų, 

susijusių su pasitikėjimo ženklais. 

LIKOCHEMA nurodė, kad ženklas „Aprobavo Asociacija LIKOCHEMA” yra suteikiamas 

tik tiems kosmetikos gaminiams, kurie turi kosmetikos gaminio saugos ataskaitas, kurios buvo 

įvertintos didelę patirtį ir labai aukštą kvalifikaciją turinčio vertintojo; atitinka Europos Parlamento 

ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009, 2009 m. lapkričio 30 d. „Dėl kosmetikos gaminių” 

reikalavimus; buvo pagaminti taikantis ISO standarto 22716:2007 „Kosmetikos gaminiai. Geros 

gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas”. LIKOCHEMA nurodė, kad buvimas 

asociacijos nariu dar nesuteikia teisės įmonei savo pakuotę žymėti ženklu „Aprobavo asociacija 

Likochema”. 

LIKOCHEMA nurodė, kad asociacija buvo įkurta 2000 metais, o jos įkūrimo tikslas yra 

koordinuoti asociacijos narių veiklą, skatinti laisvą verslininkystę ir konkurenciją, atstovauti 

asociacijos narių interesams visuomeninėse ir viešosios valdžios institucijose, informuoti 

visuomenę apie kosmetikos ir buitinės chemijos pramonę, produktus bei kitus su šia pramonės šaka 

susijusius visuomenei reikšmingus dalykus, taip pat rengti ir diegti profesinės veiklos etikos 

normas, profesinės veiklos standartus, skatinti ir stiprinti verslo ir valstybinių institucijų, mokymo, 

mokslo ir tyrimų įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę. 

LIKOCHEMA nurodė, kad savo narius skatina remti tvarią, novatorišką, konkurencingą, 

aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu atsakingą kosmetikos ir buitinės chemijos pramonės plėtrą. 
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Pažymėjo, kad ypatingai svarbus reikalavimas – didinti vartotojų pasitikėjimą mūsų narių 

gaminamais kosmetikos ir buitinės chemijos produktais. Nurodė, kad tam užtikrinti ypač svarbu 

laikytis visų kosmetikos pramonei nustatytų teisės aktų reikalavimų. LIKOCHEMA pažymėjo, kad 

nuolat nariams organizuoja seminarus bei teikia konsultacijas. 

Asociacija nurodė, kad yra pasirašiusi savanorišką Atsakingo Reklamavimo ir Rinkodaros 

Pranešimų Chartiją, kuri skatina narius laikytis teisingų reklamavimosi principų. Pažymėjo, kad dar 

prieš stojant į asociaciją yra įvertinamas nario atitikimas asociacijos keliamiems reikalavimams. 

Nurodė, kad pasitaiko atvejų, jog naujas narys nori įstoti į asociaciją dėl žinių trūkumo – tada 

LIKOCHEMA padeda įmonei susitvarkyti visus trūkumas ir tapti pilnateise asociacijos nare. 

Į klausimą, ar asociacija yra taikiusi sankcijas savo nariams, LIKOCHEMA nurodė, kad kol 

kas sankcijų nėra taikiusi - vienintelį kartą buvo taikytas viešas įspėjimas dėl neteisingų reklaminių 

teiginių naudojimo.  

Į klausimą, ar asociacijos nariai suteikia vartotojams daugiau teisių nei tai numato teisės 

aktai (pvz. vartotojams suteikiamas ilgesnis sutarties atsisakymo terminas, nemokamas netinkančių 

prekių grąžinimas ir pan.), LIKOCHEMA nurodė, kad kol kas vartotojams papildomų teisių nėra 

suteikiama, bet manoma tai numatyti ateityje, jei tai vartotojui duotų pridėtinę naudą. 

Į klausimą, ar asociacija dalyvauja tarptautinėje prekybos asociacijų veikloje, 

LIKOCHEMA nurodė  teigiamai. Pažymėjo, kad yra „Cosmetics Europe” asociacijos tiesioginiai 

nariai bei yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su asociacija A.I.S.E, – Tarptautine muilo, 

skalbiklių ir valiklių asociacija. Pažymėjo, kad gaunama nauda yra labai didelė – naujausia ES 

teisinė informacija pateikiama labai greitai, asociacija gauna naujienas apie ingredientus, dalyvauja 

šių asociacijų projektuose, skirtuose vartotojams.  

LIKOCHEMA pažymėjo, kad stengiasi kuo daugiau narių pritraukti į savo asociaciją, o per 

paskutiniuosius dvejus metus asociacijos narių skaičius išaugo dvigubai. 

Į klausimą, kokia asociacijos nuomonė, kokios priemonės galėtų padėti padidinti vartotojų 

pasitikėjimą tiesiogine prekyba, LIKOCHEMA nurodė, kad tiesioginę prekybą apsprendžia 

daugelis veiksnių, vartotojui ypač svarbi yra kuo platesnė informacija apie gaminį, 100 proc. prekės 

grąžinimo garantija, teisinga reklama ir teiginiai, paprastos atsiskaitymo sąlygos. 

Į klausimą, ar asociaciją domintų dalyvavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos organizuojamuose teminiuose seminaruose vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros 

klausimais, LIKOCHEMA pažymėjo, kad sutiktų dalyvauti bei bendradarbiauti kartu su Valstybine 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, šviečiant vartotojus.  
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IŠVADOS 

 

1. Pasaulyje sparčiai populiarėjant elektroninei komercijai bei didėjant atliekamų transakcijų 

skaičiui, būtina skatinti vartotojų pasitikėjimą elektronine komercija.  

2. Remiantis atliktų apklausų rezultatais, vartotojų pasitikėjimui užtikrinti, efektyviausios 

priemonės yra kitų vartotojų atsiliepimai apie elektroninės komercijos subjektą, išsamus ir 

aiškus informacijos apie pardavėją (paslaugos teikėją) bei parduodamas prekes ar teikiamas 

paslaugas pateikimas, naudojami pasitikėjimo ženklai. 

3. Atlikta vartotojų nuomonių apie elektroninę komerciją apklausa atskleidė, kad vartotojai dar 

neturi pakankamai informacijos apie interneto pasitikėjimo ženklus ir apie tai, kokią naudą jie 

gali suteikti. Tačiau daugelis iš atsakiusiųjų pasisakytų už valstybės reguliuojamą pasitikėjimo 

ženklą bei kuo didesnę valstybinių institucijų kontrolę, kuri užtikrintų, kad pardavėjai ir 

paslaugų teikėjai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei įvykdė visas sąlygas 

pasitikėjimo ženklui gauti.  

4. Atlikta verslininkų nuomonių apklausa apie pasitikėjimo ženklus atskleidė, kad didžioji dalis 

verslo subjektų, nors ir palankiai vertina pasitikėjimo ženklus ir jų naudojimą elektroninėje 

erdvėje, tačiau patys, galimai dėl teikiamos informacijos ar žinių stokos, savo vykdomoje 

komercinėje veikloje tokių ženklų nenaudoja. Atlikus tyrimą, taip pat teigtina, kad pasitikėjimo 

ženklų naudojimas yra gana naujas reiškinys verslo praktikoje ir tik maža dalis verslo subjektų 

turi ar savo iniciatyva siekia tokius ženklus naudoti savo vykdomoje komercinėje veikloje. 

5. Apklausos atskleidė, kad tiek vartotojai, tiek ir verslininkai pasitikėjimo ženklą susieja su 

atsakingu teisės aktų reikalavimų laikymųsi. 

6. Iš tyrimo rezultatų spręstina, kad dauguma verslo subjektų norėtų gauti daugiau informacijos 

apie pasitikėjimo ženklus bei juos suteikiančias kompetentingas institucijas. Iš pateiktų 

atsakymų spręstina, kad, verslo subjektai pageidautų didesnės valstybės institucijų iniciatyvos, 

teikiant informaciją apie pasitikėjimo ženklus bei skatinant verslo subjektus naudoti 

pasitikėjimo ženklus.  

7. Atlikus tyrimą teigtina, kad, verslo subjektai noriai bendradarbiautų su valstybės institucijomis, 

suteikiant pasitikėjimo ženklus elektroninėms parduotuvėms bei mano, kad valstybinio ir verslo 

sektoriaus partnerystė būtų optimaliausias pasirinkimas.  

8. Svarbu pažymėti, kad įsteigus valstybės institucijos administruojamą arba privataus subjekto 

suteikiamą pasitikėjimo ženklą verslininkams galimai atsirastų papildomų išlaidų siekiant savo 

veikloje naudoti pasitikėjimo ženklus. Valstybės institucijos administruojamą pasitikėjimo 

ženklą siekiančiam įsigyti galimai tektų daryti pakeitimus elektroninėje parduotuvėje bei kitus 

pakeitimus siekiant atitikti pasitikėjo ženklui gauti keliamus reikalavimus. Kaip rodo kitų 
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Europos Sąjungos šalių praktika, privataus subjekto administruojamo pasitikėjimo ženklo 

gavimas yra mokamas, o tai, priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, galėtų būti per 

didelė našta smulkųjį verslą vykdantiems verslininkams. 

9. Iš tyrimo rezultatų spręstina, jog neužtenka sukurti ir nurodyti elektroninėse parduotuvėse tam 

tikrą pasitikėjimo ženklą, kad būtų pasiekta elektroninės komercijos sertifikavimo pridėtinė 

vertė, nes išlieka pasitikėjimo ženklų atpažįstamumo problema. Tačiau iš esmės sertifikavimo 

potencialas, siekiant ne tik įtikinti pirkėją elektroninės parduotuvės saugumu, bet ir iš esmės 

pagerinti elektroninės komercijos sistemą, yra akivaizdus ir pozityvus. Tačiau minėtas 

potencialas gali visiškai atsiskleisti tik esant kryptingam vartotojų ir verslininkų informavimui 

bei pasitikėjimo ženklo viešinimui.  

10. Būtina sukurti specialios vartotojų ir verslininkų švietimo programas ir aktyviau šviesti 

vartotojus ir verslininkus elektroninės komercijos srityje. Taip pat skatinti efektyvų vartotojų 

apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, saugų atsiskaitymą el. erdvėje, užtikrinti efektyvų ir greitą 

ginčų nagrinėjimo mechanizmą, aktyviai informuoti verlininkus apie aktualius ar pasikeitusius 

teisės aktus. 

11. Pažymėtina, kad valstybinės institucijos administruojamo pasitikėjimo ženklo kūrimas 

pareikalautų papildomų asignavimų iš valstybės biudžeto, nes paskirtoji tokio ženklo 

administravimą vykdanti institucija turėtų vykdyti nuolatinę pasitikėjimo ženklą norinčių gauti 

įmonių stebėseną, jų atitikimą teisės aktuose nustatytiems bei pasitikėjimo ženklui gauti 

numatytiems reikalavimams, skelbti sąlygų neįvykdžiusius verslo subjektus „juoduosiuose 

sąrašuose“ ir kt. Taip pat svarbu paminėti, kad pasitikėjimo ženklo efektyviam ir sėkmingam 

plėtojimui būtinas verslo subjektų aktyvus dalyvavimas bei visuomenės švietimas, kad 

pasitikėjimo ženklas įgautų populiarumą ir būtų gerai žinomas bei atpažįstamas, o tai vėl gi 

reikalauja papildomų žmogiškųjų bei finansinių išteklių.  
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TYRIMO PASIŪLYMAI 

 

Atsakant į klausimą, koks pasitikėjimo ženklų modelis geriausiai tiktų Lietuvos vartotojams, 

tyrimo darbo grupė, pirmiausia norėtų pažymėti, kad valstybės institucijos bei asociacijas turi 

kryptingai šviesti vartotojus ir verslininkus apie vartotojų teises perkant internetu, apie elektroninės 

prekybos privalumus, elektroninėje komercijoje naudojamus pasitikėjimo ženklus, skatinti sąžiningą 

verslo praktiką, užtikrinti, kad informacija apie pardavėją ir jo parduodamas prekes ar teikiamas 

paslaugas, kaip to reikalauja Vartotojų teisių direktyva, Civilinis kodeksas, Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymas bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, būtų aiški ir išsami 

bei neklaidintų vartotojų. Pažymėtina, kad elektroninėje prekyboje naudojamas pasitikėjimo ženklas 

turėtų būti kompleksinis ir apimti ne tik atsiskaitymų užtikrinimą, bet ir asmens duomenų apsaugą, 

tinklalapių patikimumą/sąžiningumą vartotojų atžvilgiu, visapusišką informacijos apie parduodamas 

prekes/paslaugas pateikimą, informacijos apie pardavėją nurodymą, elektroninių sąskaitų vagystes, 

įsilaužimus, virusų ir kitokių intervencijų prevencijas. Siekiant sukurti patikimą ir efektyvų 

pasitikėjimo ženklą būtinas valstybės institucijų dalyvavimas bei aktyvus tarpusavio 

bendradarbiavimas pasitikėjimo ženklo administravimo procese. Atlikus tyrimą darytina išvada, kad 

pasitikėjimo ženklo sukūrimas šiuo metu nepasiektų norimų tikslų, nes vartotojams ir verslininkams 

vis dar trūksta informacijos apie tokio ženklo naudojimą ir teikiamas galimybes, taip pat vartotojai 

dar nenoriai ir nepakankamai aktyviai perka prekes ir paslaugas internetu, taigi pasitikėjimo ženklo 

efektyvumas kol kas taip pat yra abejotinas.  

Prieš kuriant valstybės institucijos arba privataus verslo subjekto administruojamą 

pasitikėjimo ženklą, reikia skatinti Lietuvos vartotojus aktyviau dalyvauti elektroninėje komercijoje. 

Šviesti vartotojus vartotojų teisių apsaugos klausimais, ypatingai išskiriant elektroninės komercijos 

teikiamus privalumus lyginant su įprasta mažmenine prekyba. Taip pat svarbu toliau vykdyti 

elektroninių parduotuvių monitoringą ir vertinti, ar verslininkai vartotojams nurodo visą teisės 

aktuose numatytą privalomą informaciją, viešai skelbti apie nesąžiningą komercinę veiklą vartotojų 

atžvilgiu vykdančius verslo subjektus. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ankščiau, negalima daryti prielaidos, kad naujo pasitikėjimo 

ženklo steigimas šiuo metu būtų efektyvus pasitikėjimo elektronine komercija didinimo būdas. 

Naujas pasitikėjimo ženklas ateityje galimai būtų labiau efektyvus, tačiau prieš jį steigiant visų 

pirma reikia pasiekti tinkamą rinkos dalyvių bei vartotojų informuotumo lygį – reikia papildomai 

informuoti tiek vartotojus, tiek verslo subjektus apie pasitikėjimo ženklų teikiamą naudą, geras 

elektroninės prekybos praktikas bei abipusio pasitikėjimo ryšio teikiamą naudą. Tokie veiksmai 

trumpajame laikotarpyje duotų didesnę pridėtinę vertę elektroninės komercijos patikimumo 

didinimui, nei naujo pasitikėjimo ženklo kūrimas. Ilgajame laikotarpyje papildomai taikomos 
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aktyvesnės informavimo priemonės leistų sukurti tvirtą pagrindą galimam tokio ženklo steigimui 

ateityje. Siūloma 2018 m. pakartoti elektroninės komercijos subjektų bei vartotojų apklausą ir, 

atsižvelgiant į tuo metu esamą situaciją, pakartotinai įvertinti poreikį steigti naują elektroninės 

komercijos pasitikėjimo ženklą. 
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http://www.thuiswinkel.org/stream/toetsingskader-voor-aspirant-leden-van-thuiswinkel.org-versie-3-6-2013/
http://www.tryggehandel.no/?side=krav/
http://www.tryggehandel.se/
https://www.ecommercetrustmark.eu/
https://www.emaerket.dk/netbutik/e-maerkets-saerlige-krav/
https://www.keurmerk.info/Leden_Partners/Waarschuwingen/
https://www.qshops.org/misbruik-en-royering/
http://www.evertink.lt/
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS 

Pasitikėjimo ženklai Europos Sąjungos valstybėse narėse 

Airija 
Retailexcellence 

 

 
www.retailexcellence.ie 

Airija 
Digi Sign 

 

 
http://www.digi-sign.com/ 

Čekija 
APEK 

 
www.apek.cz 

Čekija 
dOP 

 

https://podnikatel.dtest.cz 

 

Čekija 
Heureka 

 

https://certifikace.heureka.cz/ 

Danija 
e-mærket 

 

 
 

www.emaerket.dk 

Italija 
Consorzio Netcomm 

 

 
www.consorzionetcomm.it 

Latvija 
Also garantē 

 

 
www.alsogarante.lv 

 

Malta 
Trust You 

 

 
 

www.mccaa.org.mt 

 

Lenkija 
Rzetelna firma 

 
http://www.rzetelnafirma.pl/ 

Lenkija 
Prokonsumencki.pl 

 
https://prokonsumencki.pl/ 

Lenkija 
Opineo

 
https://www.opineo.pl 

Liuksemburgas 
Made-in-lu  

 
http://www.made-in-

luxembourg.lu/  

Malta 
Trust You 

 

 
 

www.mccaa.org.mt 

 

Nyderlandai 
Thuiswinkel.org 

 

 
 

https://www.thuiswinkel.org/ 

javascript:sitesealview();
http://www.made-in-luxembourg.lu/
http://www.made-in-luxembourg.lu/
https://www.thuiswinkel.org/
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Nyderlandai 
Webshop Keurmerk 

 
http://www.keurmerk.info/ 

Nyderlandai 
KeurOnline 

 
http://keuronline.nl/ 

Nyderlandai 
mkbOK Keurmerk  

 
http://www.mkbok.nl/ 

Nyderlandai 
Qshops Keurmerk 

 
https://www.qshops.org/ 

Prancūzija 
Chamber Trust 

 
http://www.worldchambers.com/ 

Prancūzija 
Fevad 

 
http://www.fevad.com/ 

Portugalija 
CONFIO 

 
https://www.confio.pt/ 

Slovakija 
SAEC bezpečný nákup 

 

 
 

http://www.bezpecnynakup.sk/ 

 

Slovakija 
Obchod odporúčaný zákazníkmi 

 

 
 

https://www.najnakup.sk 

Švedija 
Trygg e-handel 

 

 
http://www.tryggehandel.se/ 

Vengrija 
Vedd a neten! 

 

 
http://www.veddaneten.hu/ 

Vengrija 
áruküldők 

 
http://www.arukuldok.hu/ 

Vokietija 
EHI-bvh 

 

 
http://www.ehi.org/nc.html 

Vokietija 
BoniCert 

 
http://www.bonicert.de/ 

Vokietija 
TÜV SÜD 

 

 
www.safer-shopping.de 

 

 

 

http://www.keurmerk.info/
http://www.bezpecnynakup.sk/
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