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Šiame tyrime pateikiama piktnaudžiavimo e. prekyba, siekiant lengviau prekiauti suklastotomis 

prekėmis, kiekybinė apžvalga. Pastaraisiais metais e. prekyba sparčiai plėtėsi, nes vartotojai vis 

labiau pasitikėdami internetu užsisakinėja prekes ir paslaugas.  

Įmonių, užsiimančių verslo vartotojui (B2C) e. prekyba, skaičius nuolat auga.  2018–2020 m. 

stipriausios ekonomikos šalyse visos mažmeninės prekybos internetu B2C poaibis padidėjo 

41 proc., palyginti su visa mažmenine prekyba, kuri padidėjo mažiau nei 1 proc. Šį augimą paskatino 

COVID-19 pandemija, nes vartotojai judėjimo suvaržymų laikotarpiais ir vengdami dažnai lankytis 

parduotuvėse užsisakinėjo internetu. Pandemijos metu taip pat padaugėjo neteisėtos prekybos 

internetinėje aplinkoje atvejų.  Kibernetinės srities teisėsaugos institucijos pranešė apie vis daugiau 

įvairių e. nusikaltimų, įskaitant parduodamas neteisėtas prekes, pavyzdžiui, netikrų ir standartų 

neatitinkančių vaistų, testo rinkinių ir kitų su COVID-19 susijusių prekių pasiūlą. 

Augantį e. prekybos populiarumą pastebėjo ir klastotojai, kurie vis dažniau naudojasi e. prekyba, kad 

parduotų suklastotas prekes vartotojams, kurių kai kurie perka šias prekes manydami jog jos tikros, 

tuo tarpu kiti akivaizdžiai ieško pigių klastočių.  

E. prekybos ir neteisėtos prekybos klastotėmis ryšį rodo kiekybinė analizė, kurioje analizuojamas 

e. prekybos ir 2017–2019 m. muitinėse konfiskuotų suklastotų prekių kiekio ir vertės ryšys. Analizė 

parodė, kad stipresnis ryšys nustatomas tada, kai įtraukiami neteisėtos prekybos klastotėmis 

piktnaudžiaujant smulkiųjų siuntinių paslauga rodikliai; tai rodo, kad elektroniniu būdu įsigytos 

neteisėtos prekės dažnai siunčiamos kaip smulkieji siuntiniai, ypač naudojantis pašto paslaugomis. 

Europos Sąjungos atvejo tyrimas, kuriame renkami duomenys apie sulaikytas su e. prekyba 

susijusius klastotes, suteikia daugiau padėtį paaiškinančios informacijos. Iš duomenų matyti, kad 

91 proc. sulaikytų su e. prekyba susijusių klastočių buvo siunčiama paštu. Kita vertus, tik 45 proc. 

sulaikytų su e. prekyba nesusijusių klastočių buvo siunčiama paštu. Kalbant apie vertę, pasakytina, 

kad iš duomenų matyti, kad paštu buvo siunčiama 81,8 proc. sulaikytų su e. prekyba susijusių 

klastočių, palyginti tik su 8,9  proc. kitokių klastočių. Atsižvelgiant į kilmės vietą, su e. prekyba 

susijusių ir nesusijusių klastočių šaltiniai buvo panašūs; tačiau klastočių iš Kinijos dalis buvo didesnė 

su e. prekyba susijusių klastočių atveju (75,9 proc., palyginti su 45,9 proc. visų sulaikymų).  

ES sulaikytas su e. prekyba susijusias klastotes sudarė platus gaminių asortimentas, kuriame 

didžiausią dalį užėmė avalynė (33,7 proc. visų sulaikytų prekių), drabužiai (17,3 proc.), kvepalai ir 

kosmetika (9,6 proc.), odos dirbiniai (8,7 proc.), elektriniai mechanizmai ir įranga (6,5 proc.), žaislai 

(5,5 proc.) ir laikrodžiai (5,2 proc.).   

Nesąžiningi veikėjai suklestėjo e. prekybos rinkose, nes sukurti suklastotų prekių prekybos svetaines 

gana paprasta. Be to, jie vis atranda naujų būdų, kaip su savo suklastotais gaminiais įsiskverbti į 
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patikimas platformas. Teisėsaugos institucijos imasi ryžtingų veiksmų, kad neteisėtos svetainės būtų 

nustatytos ir uždarytos, ir bendradarbiauja su svarbiausių platformų operatoriais ir prekių ženklų 

savininkais siekdamos nustatyti klastočių prekybos kelius, tačiau problema tebėra didelė ir auga.   

Klastočių susekimą dar labiau apsunkino per e. prekybą užsakytų gaminių siuntimo būdai. Siekdami 

palengvinti neteisėtus veiksmus,  klastotojai gerai perprato, kaip pasinaudoti platinimo kanalų 

trūkumais. E. prekybos atveju daugiausia naudojamasi pašto paslaugomis. Susirūpinimą kelia tai, 

kad pašto tarnybos ir muitinės nėra tinkamai pasirengusios tikrinti, ar smulkiosiomis siuntomis ir 

vokuose su apsauginiu sluoksniu nesiunčiamos klastotės. Jų gebėjimas aptikti tarptautiniu mastu 

platinamas suklastotas prekes, yra ribotos, nes paštu siunčiamų suklastotų prekių siuntos susimaišo 

su milijardais teisėtai parduodamų prekių.  

Kovodamos su suklastotų prekių prekyba internetu vyriausybės ėmėsi įvairių veiksmų, įskaitant 

bendradarbiavimui stiprinti skirtų susitarimų su suinteresuotaisiais subjektais sudarymą ir didesnes 

pastangas aptikti suklastotas prekes parduodančias interneto svetaines ir su jomis kovoti.  

Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje Europos Komisija padėjo parengti ir įgyvendinti platformų, prekių 

ženklų savininkų ir kitų suinteresuotųjų subjektų susitarimo memorandumą, kad būtų skatinama 

geroji patirtis kovojant su suklastotų prekių pardavimu internetu. Jungtinėse Valstijose vyriausybė 

ėmėsi iniciatyvos, kad būtų sukurta elektroninės prekybos darbo grupė, kuri sutelkė svarbiausias 

interneto platformas bendradarbiauti ir išvien kovoti su jose prekiaujančiais klastotojais. Australijos 

vyriausybė kuria mechanizmą, padėsiantį vartotojams nustatyti, ar pardavėjo produktai yra teisėti, 

nes teisėti tam tikrų prekių ženklų pardavėjai bus susieti su vyriausybės prekių ženklų registru.  Be 

to, Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Valstijose svarstomi teisės aktai ir direktyvos, kuriuos priėmus 

būtų sukurta naujų priemonių, skirtų kovai su e. prekybos, įskaitant prekybą neteisėtomis prekėmis, 

nusikaltimais.      

Svarbiausių platformų operatoriai sukūrė įvairių būdų, kaip kovoti su suklastotų gaminių pardavimu 

savo platformose. Minėti būdai apima trečiųjų šalių pardavėjus, vartotojus, prekių ženklų savininkus 

ir teisėsaugos institucijas įtraukiančias priemones ir mechanizmus, taip pat veiksmingų aptikimo ir 

kovos su klastotėmis strategijų kūrimą ir diegimą. Tačiau matyti, kad platformų gebėjimas tinkamai 

tikrinti trečiųjų šalių pardavėjus yra sudėtingas klausimas, todėl nuolat dedamos pastangos tobulinti 

suklastotomis prekėmis prekiaujančių šalių nustatymo ir drausminimo mechanizmus. 

Šioje ataskaitoje pateikta analizė atskleidžia, kad klastotojų piktnaudžiavimas interneto rinkomis yra 

labai dinamiškas. Tiek pramonės lygmeniu, tiek atliekant atvejo tyrimus reikia toliau tirti, kaip ši 

dinamika keičiasi. Toliau dirbant reikėtų atsižvelgti į labiau diferencijuotus dinamiškų pokyčių 

aspektus, stengiantis geriau reagavimo į kylančias problemas gerinimui nustatant ir skatinant 

veiksmingą politiką ir praktiką.  
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