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1- RENGIMO EIGA 

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

2003 m. birželio 20 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
pateikimo data: 

2004 m. sausio 29 d. 

Europos Parlamento nuomonės pateikimo data, pirmasis 
svarstymas: 

2004 m. balandžio 20 
d. 

Patikslinto pasiūlymo pateikimo data: 15.11.2004. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2004 m. spalio 15 d. 
(kvalifikuota balsų 
dauguma). 

2- KOMISIJOS 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. 

Jame nustatoma bendra vartotojo atžvilgiu nesąžiningos verslo įmonių prekybos veiklos 
(būtent 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 veiklų, 
kurios visuomet yra nesąžiningos ir todėl iš anksto draudžiamos, sąrašas. 
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3- PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Bendrosios pastabos 

Komisija pritaria Tarybos bendrajai pozicijai. Ji atitinka pradinio Komisijos pasiūlymo tikslus 
bei požiūrį. Parlamentas jai pritarė po pirmojo svarstymo. 

Į bendrąją poziciją įtrauktos pataisos 

Bendrojoje pozicijoje visiškai arba iš dalies atspindi 51 iš 58 pataisų, su kuriomis Komisija 
visiškai, iš dalies arba jas patikslinus sutiko, ir 3 pataisų, su kuriomis Komisija iš pradžių 
teigė negalinti sutikti, dvasią. 

Teisinis pagrindas 

Bendrosios pozicijos konstatuojamosiose dalyse pateikiama nuoroda į 153 straipsnio 1 dalį ir 
3 dalies a punktą, kuri atspindi Komisijos poziciją dėl 112 pataisos, t. y. kad ji galėtų sutikti 
su nuoroda dėl vartotojų teisių gynimui teikiamos svarbos, tačiau tik 95 straipsnis yra 
tinkamas teisinis pagrindas. 

Lyginamojo vertinimo kriterijus pagal vartotoją 

Bendrojoje pozicijoje paliekamas lyginamojo vertinimo pagal vidutinį vartotoją kriterijus kurį 
pasiūlė Komisija ir kuriam Parlamentas pritarė kaip „standartiniam“ lyginamojo vertinimo 
kriterijui, kuriuo remiantis bus vertinamas galimos nesąžiningos prekybos veiklos poveikis. 
Parengtas projektas buvo taip patikslintas, kad tekste nebebūtų vidutinio vartotojo sąvokos 
apibrėžimo, nuogąstaujant, kad šios sąvokos nebūtų galima aiškinti pagal ETT 
jurisprudenciją. Komisija yra įsitikinusi, kad tekste palikus vidutinio vartotojo sąvoką ir 18 
konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodžius ryšį su ETT jurisprudencija, poveikis būtų toks pat, 
kaip ir 107 pataisos. 

Be to, bendrosios pozicijos 5.3 straipsnyje ir 19 konstatuojamoje dalyje taip pat yra konkreti 
nuostata dėl pažeidžiamų vartotojų teisių gynimo. Ji atspindi keliose Parlamento pataisose 
išreikštą susirūpinimą (8, 13, 106 ir 111 pataisos, kurioms Komisija visiškai arba iš dalies 
pritarė, ir 110 pataisa, kuriai ji nepritarė), kad turėtų būti aiškiau apibūdintas vidutinio 
vartotojo ir pažeidžiamų vartotojų teisių gynimas. Komisija gali pritarti šiems pakeitimams, 
kadangi jais nereikalaujama įvertinti atskiro asmens aplinkybių, nes tai būtų nepraktiška. Jais 
užtikrinama, kad gali būti apginamos pažeidžiamų vartotojų teisės, ypač kai jiems gresia 
pavojus, kartu apsaugant teisėtus reklamos veiksmus, tokius kaip teiginiai, kurie neturėtų būti 
suprantami tiesiogine prasme. 

Profesinis stropumas  

Bendrojoje pozicijoje patikslinama profesinio stropumo samprata – ji papildoma sąžiningumo 
samprata (taip atsižvelgiama į 108 ir 29 pataisas) ir, atsižvelgiant į 21 pataisą, nurodomas 
įgūdžių ir atidumo lygis, kurio pagrįstai galima tikėtis iš prekiautojo. 
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Ekonominis elgesys 

Bendrojoje pozicijoje pateikiamas sąvokos „pereinamojo laikotarpio sprendimas“ 
apibrėžimas, paaiškinantis, ką apima vartotojo „ekonominio elgesio“ nagrinėjimas. Komisijos 
nuomone, tai atitinka 34, 39 ir 45 pataisų, kurių dėmesio centre yra vartotojų „ekonominis 
elgesys“, tikslą. 

Kodeksai 

Atsižvelgiant į 19 ir 103 pataisas, bendrojoje pozicijoje panaikinamos nuorodos į Europos 
kodeksus. Be to, kaip siekiama 10, 61 ir 104 pataisomis, jos 20 konstatuojamoje dalyje 
paaiškinama, kad vartotojų asociacijos galėtų būti informuojamos ir dalyvauti rengiant 
kodeksus, ir, atsižvelgiant į 9 pataisą, panaikinama nuoroda į profesinį stropumą. Be to, buvo 
patikslintas sąvokos „kodeksas“ apibrėžimas, kad būtų atsižvelgta į 17 pataisa siūlomą 
patikslinimą. Kaip siekiama 24 pataisa, 6.2(b) straipsnyje atskiriami tvirti ir siektini kodeksų 
įsipareigojimai, o antroji įtrauka patikslinta, kad būtų atsižvelgta į 40 pataisą. 65 ir 67 
pataisomis siekiama užtikrinti, kad, jei kodeksų nesilaiko asmenys, kurie yra jų susaistyti, 
asmenys, kuriems priklauso kodeksas, nebūtų laikomi atsakingais1. Į tai bendrojoje pozicijoje 
atsižvelgta aiškinant, kad prieš asmenis, kuriems priklauso kodeksas, gali būti imamasi 
veiksmų, jei pačiu kodeksu skatinama nesilaikyti teisės reikalavimų. 

Taikomos teisės pasirinkimas 

Komisijos pasiūlyme buvo nuostata, kad visuomet bus taikoma šalies, kurioje prekiautojas yra 
įsisteigęs, teisė (t. y. taikoma teisės pasirinkimo taisyklė). Parlamento 26 pataisoje pasiūlyta į 
šią nuostatą neįtraukti taisyklių, kuriomis nustatoma nesutartiniams įsipareigojimams taikoma 
teisė. Komisija pažymėjo, kad šiai pataisai nepritaria, nes ją padarius prekiautojams galėtų 
būti taikomi ir vienos šalies viešosios teisės reikalavimai, ir, remiantis tarptautinę privatinę 
teisę reglamentuojančiais teisės aktais, kitos valstybės narės teisė. Bendrojoje pozicijoje 
taikyta teisės pasirinkimo taisyklė buvo panaikinta iš dalies dėl daugumos valstybių narių 
susirūpinimo, kad jei būtų taikoma prekiautojo šalies teisė, kilus tarptautiniam ginčui 
vartotojai galėtų patekti į nepalankią padėtį. Komisija nepritaria šiam susirūpinimui, nes 
pasiūlyme numatyta, kad vartotojų apsauga būtų visiškai suderinta ir aukšto lygio. Tačiau 
Komisija nemano, kad šiuo konkrečiu atveju svarbu atkakliai laikytis savo nuomonės šiuo 
klausimu, atsižvelgiant į tai, kad visiškai suderinus vartotojų apsaugą vartotojų teisių gynimas 
taps kur kas paprastesnis, o tai bus naudinga vidaus rinkai. Be to, Komisija mano, kad 
panaikinti taikomos teisės pasirinkimo taisyklę yra geresnis sprendimas nei tas, kurį siūlo 26 
pataisa. Todėl Komisija gali sutikti šiame pasiūlyme panaikinti taikomos teisės pasirinkimo 
taisyklę. Todėl tarptautinių ginčų dėl įprastos veiklos atveju taikomą teisę nustatys teismas. 

Laikina nukrypti leidžianti nuostata 

Bendrosios pozicijos 3 straipsnyje numatyta nacionaliniams teisės aktams taikoma laikina 
nukrypti leidžianti nuostata, kuri yra grindžiama galiojančių direktyvų nuostatomis dėl 
minimalaus suderinimo ir kuria atsižvelgiama į 109 pataisa pasiūlytą nukrypti leidžiančią 
nuostatą. Be to, atsižvelgiant į 69 pataisą, joje pateikiama nuostata, kad direktyvos taikymas iš 
naujo svarstomas praėjus ketveriems metams. Komisija yra pasirengusi sutikti su šia nukrypti 

                                                 
1  64 pataisos tekstas buvo tapatus 65 pataisos tekstui, bet 64 pataisa buvo grindžiama motyvais, kurie 

nebuvo priimtini Komisijai. 64 pataisa norėti padaryti pakeitimai yra inkorporuoti 65 pataisa. 



 

LT 5   LT 

leidžiančia nuostata, jei ji taikoma ribotai ir laikinai, siekiant sudaryti valstybėms narėms 
sąlygas pereiti nuo minimalaus prie visiško suderinimo. 

1 priedas 

Bendrojoje pozicijoje patikslinant 5.5 straipsnį ir įtraukiant naują 12a konstatuojamąją dalį, 
kaip 7 ir 33 pataisomis reikalauja Parlamentas, yra patikslinama priedo paskirtis. Nors 
bendrojoje pozicijoje nenurodoma, kad 1 priedas gali būti iš dalies pakeistas tik taikant vieną 
iš pagrindinių procedūrų, yra būtent taip, ir kita galima procedūra nenurodoma. 

Kitos nuostatos 

1, 5, 6, 23, 25 (pirmoji dalis), 47 (antroji dalis), 68, 99 (antroji dalis), 71, 73, 84, 85, 87, 91 ir 
92 pataisos buvo įtrauktos verbatim arba su nedideliais redakcinio pobūdžio patikslinimais. 
Atsižvelgdama į Parlamento ir Tarybos susirūpinimą dėl piktnaudžiavimo reikalavimais 
grąžinti neužsakytus produktus, Komisija yra pasirengusi sutikti su 91 pataisa, su kuria iš 
pradžių, kaip buvo nurodžiusi, negalėjo sutikti. 

105 pataisos turinys, atitinkantis Komisijos tikslą, atsispindi naujoje 6 konstatuojamoje dalyje, 
paaiškinančioje ryšį su nacionalinėmis taisyklėmis, reglamentuojančiomis nesąžiningą 
konkurenciją, kuri nėra įtraukta į direktyvos taikymo sritį. 

Į 14 pataisą yra iš dalies atsižvelgiama 2 straipsnio b dalies apibrėžime, kuris bendrojoje 
pozicijoje patikslinamas, paaiškinant, kad įtraukiamas bet kuris prekiautojo vardu ar jo naudai 
veikiantis asmuo. Komisija gali sutikti su šiuo paaiškinimu. 

Į 27 pataisą atsižvelgta įterpiant 3.8 – 3.10 punktus, kuriuose aptariamos įgaliojimo tvarkos ir 
sritys, dėl kurių turi būti numatytos konkrečios nuostatos. 

Į 28 pataisą atsižvelgta 9 konstatuojamoje dalyje išsamiau paaiškinus direktyvos taikymo sritį. 

Komisijos sutikimu iš bendrosios pozicijos buvo išbrauktas Komisijos pasiūlymo 6.1(f) 
straipsnis, kad nebūtų painiavos dėl įrodinėjimo pareigos pasekmių. Išbraukiant šį straipsnį 
atsižvelgiama į 37 pataisoje išreikštą susirūpinimą. 

7 straipsnis buvo iš dalies pakeistas, siekiant tinkamai atsižvelgti į prekybos veikloje 
naudojamų komunikacijos priemonių fizinių galimybių ribas, ir taip buvo atsižvelgta į 43, 44 
ir 45 pataisas. Komisija gali sutikti su šiuo sprendimu, nors iš pradžių ji 43 pataisai ir 
nepritarė, nes joje nenumatytas reikalavimas vartotojams prašyti informacijos. 

Kad būtų atsižvelgta į 59 pataisoje išreikštą susirūpinimą, buvo susiaurintas 9(c) straipsnyje 
numatytas kriterijus, apribojus jį „pasinaudojimu“ didele nelaime. 

Kad būtų išvengta keblumų dėl frazės „likvidacinis išpardavimas“, kaip siekta 76 pataisa, 
buvo pakeista Komisijos pasiūlymo 1 priede pateikto klaidinančios veiklos sąrašo 12 punkto 
formuluotė. Kad būtų atsižvelgta į 88 pataisa iškeltą susirūpinimą dėl teisėto pardavimo 
artimojo netekusiems ar sunkiai sergantiems vartotojams, iš agresyvios veiklos sąrašo buvo 
išbrauktas 4 punktas. Be to, atsižvelgiant į 90 pataisą ir stengiantis užtikrinti, kad būtų 
įtrauktas kreipimasis į bet kurį suaugusį asmenį, o ne vien į tėvą, kad jis vaikui nupirktų 
prekę, buvo patikslintas to sąrašo 6 punktas. 
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Atsižvelgdama į tai, kad Parlamento pataisos, su kuriomis Komisija sutiko, ir bendrosios 
pozicijos nuostatos daugiausia sutapo, Komisija buvo pasirengusi pritarti kompromisui, į kurį 
nebuvo įtrauktos kelios pataisos, su kuriomis ji bent iš dalies būtų galėjusi sutikti (2, 4, 60, 62, 
72, 80, 89 pataisos). 

Naujos į Tarybos bendrąją poziciją įtrauktos nuostatos 

Į bendrąją poziciją nebuvo įtraukta jokių esminių naujų nuostatų. Joje padaryti neesminiai 6 
straipsnio patikslinimai dėl klaidinančių veiksmų kriterijaus, o 1 priede įterpti keli nauji 
pavyzdžiai – visi jie atitinka kriterijus, išdėstytus direktyvos dėstomosios dalies rezoliucinėse 
nuostatose (t. y. pagal direktyvoje nustatytus kriterijus jie yra nesąžiningi). 

Konstatuojamosiose dalyse (pvz., 8, 15 ir 21 konstatuojamosiose dalyse) buvo patikslinta 
taikymo sritis, o kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, padarytus kituose direktyvos straipsniuose, 
atitinkami techniniai pakeitimai buvo padaryti 14 straipsnyje, 15 straipsnyje – siekiant 
užtikrinti vienodą dviejų direktyvų dėl nuotolinės prekybos2 aiškinimą ir 16 straipsnyje – kad 
būtų atsižvelgta į reglamento dėl bendradarbiavimo dėl vartotojų teisių apsaugos priėmimą3. 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria bendrajai pozicijai, kuria, jos nuomone, bus pasiekti pradinio Komisijos 
pasiūlymo tikslai ir kurioje išliko požiūris į tų siekių pasiekimą, kuriam po pirmojo Komisijos 
pasiūlymo svarstymo pritarė Parlamentas. 

5. KOMISIJOS PAREIŠKIMAI 

Komisija padarė pareiškimą, kuris buvo pridėtas prie Tarybos posėdžio protokolo ir yra 
pateikiamas šio komunikato priede. 

                                                 
2 Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis ir Direktyva 

2002/65/EC dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtų finansinių paslaugų. 
3 Žiūrėti: KOM(2003)443 galutinis, 2003/0162(COD). 
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PRIEDAS: KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Komisija sutinka, kad iš jos pasiūlymo būtų išbrauktas 4.1 straipsnis, jei ši direktyva numatys 
visišką direktyvos reglamentuojamų sričių suderinimą, ir kad dėl to, norint užtikrinti tinkamą 
šios vidaus rinkos srities veikimą, teisiniu požiūriu 4.1 straipsnis nėra reikalingas. Kad 
užtikrintų vienodą direktyvos taikymą, Komisija stebės, kaip ji įgyvendinama. 


