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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, […] 
KOM([…]) […] galutinis 

2003/0134 COD 

  

KOMISIJOS NUOMONĖ 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą 
 dėl Europos Parlamento pakeitimų 
 Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl 

 pasiūlymo dėl 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS  
DĖL VARTOTOJO ATŽVILGIU NESĄŽININGOS VERSLO ĮMONIŲ PREKYBOS 

VEIKLOS VIDAUS RINKOJE, IŠ DALIES KEIČIANČIOS TARYBOS DIREKTYVĄ 
84/450/EEB, EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAS 97/7/EB, 

98/27/EB IR 2002/65/EB BEI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTĄ (EB) Nr. 2006/2004 („NESĄŽININGOS KOMERCINĖS 

PRAKTIKOS DIREKTYVA“) 
 

IŠ DALIES KEIČIANČIO KOMISIJOS PASIŪLYMĄ 
pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį 
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KOMISIJOS NUOMONĖ 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą 
 dėl Europos Parlamento pakeitimų 
 Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl 

 pasiūlymo dėl 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS  
dėl vartotojo atžvilgiu nesąžiningos verslo įmonių prekybos veiklos vidaus rinkoje, iš 

dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB ir 2002/65/EB bei Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės praktikos direktyva“) 

1. ĮVADAS 

EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punkte numatyta, kad Komisija 
pateikia savo nuomonę dėl Europos Parlamento pakeitimų, pasiūlytų per antrąjį svarstymą. 
Komisija toliau pateikia savo nuomonę dėl Parlamento pasiūlytų pakeitimų.  

2. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data  
(dokumentas KOM(2003) 356 galutinis – 2003/0134 COD):  

2003 m. birželio 20 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
priėmimo data: 

2004 m. sausio 29 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2004 m. balandžio 
20 d. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo perdavimo data: - . 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 

 
 
Europos Parlamento nuomonė, antrasis svarstymas: 

2004 m. lapkričio 15 d. 
(kvalifikuota balsų 
dauguma). 

2005 m. vasario 24 d. 

 

3. PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šiame pasiūlyme aptariamos vidaus mažmeninės prekybos prekių ir paslaugų rinkos veikimo 
kliūtys, atsirandančios dėl nacionalinių taisyklių spragų, dėl jų verslo patiriamų išlaidų bei 
netikrumo ir nevienodų vartotojų teisių gynimo standartų, griaunančių vartotojų pasitikėjimą. 
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Jame nustatoma bendra vartotojui nesąžiningos verslo įmonių prekybos veiklos (ypač 
reklamos ir rinkodaros), kenkiančios vartotojų ekonominiams interesams, reguliavimo ES 
mastu struktūra. Pagrindinė šios struktūros nuostata – bendras nesąžiningos prekybos veiklos 
uždraudimas, vadovaujantis bendraisiais kriterijais nustatant, kada prekybos veikla yra 
nesąžininga. Siekiant didesnio teisinio tikrumo, toliau aprašomos dvi pagrindinės 
nesąžiningos veiklos rūšys – klaidinanti bei agresyvi veikla ir pateikiamas juodasis veiklos 
rūšių, kurios visuomet yra nesąžiningos ir todėl iš anksto draudžiamos, sąrašas. 

4. KOMISIJOS NUOMONĖ DĖL EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMŲ 

4.1. Pakeitimai, kuriems pritarė Komisija 

Komisija gali visiškai pritarti visiems 19 Europos Parlamento priimtų pakeitimų. Priimtieji 
pakeitimai yra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos kompromiso, pasiekto derantis per 
antrąjį svarstymą, rezultatas. Pakeitimai neprieštarauja Komisijos pasiūlymo tikslams ir 
palaiko bendrojoje pozicijoje nustatytą interesų pusiausvyrą. 

5. IŠVADA 

Atsižvelgdama į EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį, Komisija iš dalies keičia savo pasiūlymą, 
kaip išdėstyta pirmiau. 


